
حفاظت از حیات زیر آب؛ 
ضامن توسعه پایدار

ایرنا - سه حوضه آبی شمال و جنوب ایران، 
زیستگاه هزاران گونه آب زی است که ظرفیت 
بسیار باالیی از لحاظ اقتصادی و توسعه پایدار 
دارند، اما عوامل مختلف موجب تهدید حیات 
بخش زیادی از آن ها شده به طوری که 21 

درصد گونه های دریای خزر نیازمند حفاظت و 6 
درصد نیز در معرض خطر انقراض هستند.

در این شماره

 هفته نامه سراسری - آغاز انتشار1370 - سال بیست و هفتم 
دوره ی جد ید - شماره 116

اقتصادی اجتماعی فرهنگی
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      سرمقاله

تلخ کام، اما 
با امیدواری!

مرسوم است درپایان سال - حداقل در 
رسانه های مکتوب - مطلبی هرچندبه اختصار، در مورد برخی 
از مسایل سال یاد آوری، و آرزویی هم برای سال نو عرضه شود.

لیک  مطلوب هم سخن گفت  و  وقایع خوب  از  گرچه می شود 
اغلب -- و شاید برای تنبه وپیشگیری در آینده، اتفاق های ناگوار 
بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. بر این مبنا، حوادث سالی که 
می رود و بوی کهنگی دارد، در جامعه ما بسیار بود اما شاخص 
آثار  که  است  سیاسی  واقعه  یک  دارد،  هم  تلخی  که   -- آن 

اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در پی داشت و دارد.
خروج آمریکا از برجام گرچه به ظاهریک دشمنی برپایه تصمیم 
سیاسی بود، در وهله اول آثار نامساعد و فراگیر اقتصادی برای 
نصیب  بی  هم  را  مطبوعات  آن  ترکش  الجرم  و  داشت  جامعه 

نگذاشت.
اکنون این اتفاق یک ضربه سهمگین است که اگر نگوییم تمام 
نشریات را زمین گیر کرده ولی بیشتر رسانه های مکتوب را در 

آستانه تعطیلی قرار داده است.
مرتبط  مطبوعات  طبِع  به  الظاهرکمبوِدهرآنچه  وعلی  گرانی 
هست.درحال  فاجعه  یک  مکتوب  رسانه های  است،برای 
حاضرجزوعده رخدادهای خوش و اتفاقات مساعد در آینده، برای 
مطبوعات کار اثرگذاری نشده و نمی شود. در این برهه نشریات 
توفان گرانی و  افتاده ای هستند که در  جزیره های جدا و پرت 
کمبود، هر یک تالش می کنند از غرق شدن خویش جلوگیرند 
نفس  اکثرا؛  یا  همه  شوند.  دیده  و  باشند  نیز  تازه  سال  در  تا 
بریده هایی هستندکه هردم که از آوار سیل بنیان کن قیمت ها 
سر برون می آورند، لمحه ای اکسیژن گرفتن را غنیمت می دانند.

و  ماندن  که  می دانیم  اما  است  دشوار  آینده  شرایط  پیش بینی 
تنفس در این فضادی آلوده نیز، دشوارتر!

معیار خاطره تلخ این وضعیت را در حافظه اش دارد؛ این چنین 
پیش  تنهایی  به  معیار  برای  پیش  دهه  یک  از  بیش  موقعیتی 
آمد. شاید وضعیت نابسامان امروز گسترده تر از آن زمان باشد 
اما معیار از آن شرایط سهمگین زنده بیرون جست و امید دارد 
بیشتر رسانه های گرفتار از جمله معیار نیز درسال پیش رو به 

سالمت از بحران سوزنده موجود بیرون آیند.
آسیب های  سرمقاله ای  در  نو،  سال  آستانه  در  هنگام،  رآن  د 
گرفتاری و دشواری های برون رفت را اشاره کردم و در عنوان، 
بیتی از لسان الغیب، حافظ ارجمند را به مدد گرفتم که نشانه 
همان  از  اضافه  بابیتی  را  نیزآن  اکنون  بود.  دشواری ها  از  گذر 
تازه  به سال  پا  اوضاع  بهبودی  به  امید  با  تا  غزل، وام می گیرم 

بگذاریم:
قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود

ورنه هیچ ازدل بی رحم تو تقصیر نبود
آن کشیدم ز توای آتش هجران که چو شمع

جز فنای خودم از دست تو تدبیر نبود

                           
                                                        »مدیر مسوول«

نوروز در زیباترین و پررمز و رازترین خطه ایران
  ایرنا - رازهای سربه مهر آثار باستانی و تاریخی بیش از 6 هزار ساله، قله های مرتفع با دامنه های سرسبز، باغ های 
میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری، روستاهای گردشگری، سواحل دلنشین، بازارهای سنتی و لوکس و کوه های 

مینیاتوری گوشه ای از زیبایی های استان سیستان و بلوچستان برای سفرهای نوروزی است.
سیستان و بلوچستان به عنوان پهناورترین استان کشور در ناحیه جنوب شرق با هزار و 300 کیلومتر مرز زمینی با 
کشورهای پاکستان و افغانستان و 370 کیلومتر مرز آبی در کرانه های شمالی دریای عمان از چنان مواهب طبیعی 
برخوردار است که بیننده را به شدت تحت تاثیر قرار داده و سفری به یادماندنی را برای گردشگران و مسافران رقم 
می زند. این استان با 188 هزار و 222 کیلومتر مربع که 11 و نیم درصد از گستره کشور را در بر می گیرد از شمال 
به استان خراسان جنوبی، ازجنوب به دریای عمان، از شرق به کشورهای پاکستان و افغانستان و از غرب به استان های 

هرمزگان و کرمان محدود شده است
زاهدان، میرجاوه، خاش، سراوان، ایرانشهر، بمپور، نیکشهر، چابهار، سرباز، کنارک، دلگان، مهرستان، سیب و سوران، 
یک  هر  که  می دهند  تشکیل  را  استان  این  هیرمند 20 شهرستان  و  هامون  نیمروز،  زهک،  زابل،  فنوج،  قصرقند، 
ناحیه  از دو  بلوچستان  و  اساطیری سیستان  تاریخی سرزمین  را در خود جای داده اند. پیشینه  و رمز  راز  دنیایی 
شمال)سیستان( و جنوب )بلوچستان( تشکیل شده است. سیستان امروزی که قسمت شمالی استان را در بر می 
گیرد در کتاب اوستا به عنوان یازدهمین سرزمین آفریده شده از سوی اهورامزدا نامیده شده و زادگاه رستم دستان 
قهرمان حماسی و قهرمانان و پهلوانان اسطوره ای شاهنامه فردوسی و یعقوب لیث و عیاران احیاگر زبان فارسی است 
و در اساطیر ایران، بنیان سیستان را به گرشاسب یکی از نوادگان کیومرث نسبت دادند و نام سیستان از نام اقوام 
آریایی سکا گرفته شده است. سرزمین بلوچستان امروزی که ناحیه جنوبی استان را تشکیل می دهد در قدیمی ترین 
اسناد تاریخی به اسم مکا مشهور بوده و در نوشته های هرودت تاریخ نگار یونانی از آن به عنوان گدروزیا یاد شده و 
به دنبال سقوط هخامنشیان توسط اسکندر مقدونی وی مسیر بازگشت خود از هند را گدروزیا انتخاب کرده است، 

پس از ساسانیان با حمله اعراب مسلمان در زمان خلیفه دوم اکثر مردم این سرزمین به اسالم گرویدند.
سکاها در حدود سال 128 قبل از میالد سیستان را به تصرف خود در آورده و در پهنه آن استقرار یافتند، نیمروز نام 
دیگر سیستان است هم چنین بنای بیشتر شهرهای سیستان را به پهلوانان اسطوره ای ایران چون سام، زال و رستم 
نسبت داده و زمانی سیستان جزو متعلقات دولت ساسانی به شمار می آمد که به دست اردشیر بابکان فتح شد و در 

سال 23 هجری قمری مسلمانان عرب این سرزمین را فتح کردند.
اولین فرمانروای معروف ایرانی این سرزمین پس از پذیرش اسالم یعقوب لیث صفاری بود و بعد از صفاریان سامانیان، 
غزنویان و سلجوقیان نیز هر یک مدتی در این سرزمین فرمان راندند از زمان ساسانیان به بعد این سرزمین همواره 
جزئی از ایران محسوب می شد تا این که با دخالت بریتانیا در قرن نوزدهم میالدی عمال به دو بخش غربی و شرقی 
تقسیم شد از این به بعد بلوچستان مانند سایر دولت ها و والیت های کشور حکومت خان خانی داشت تا در سال 
1307 هجری شمسی پس از شکست دوست محمد خان بارکزهی قدرت حکومت مرکزی در این خطه تثبیت شد.

*آیین ها و مراسم
اقلیم طبیعت منطقه، اعتقادات و طبقات اجتماعی مردم برگرفته است و به  از  در سیستان و بلوچستان آیین ها 
مناسبت های مختلف انجام و اجرا می شود از جمله: آیین ها در موقع کار مراسم اشر: آیین کهن الیروبی بستر 
رودخانه هیرمند است که حاکی از یک نوع تعامل همبستگی منطقه ای و تفکر عینی اتحاد در حل معضالت است. 
مردم روستایی سیستان از قرن  ها پیش برای ساختن بندها و الیروبی رودخانه و انهار بزرگ، 2 ماه از سال را با 
رضایت کامل به بیگاری می  پرداختند که به گویش محلی آن را »اشر« یا »حشر« می  گویند، هنگام الیروبی رودخانه 
که به صورت جمعی با استفاده از »تیشه« انجام می شد به منظور افزایش نیروی کار کشاورزان یکی از آنان از میان 
جمعیت با صدای بلند اشعاری در وصف پیامبر )ص( و حضرت علی)ع( می خواند و دیگران با شوق و عالقه به کار 
ادامه می دادند. یکی از مواریث معنوی مهم استان که درسیستان با نام اشر و در بلوچستان با نام مدد به شکل دیگری 
وجود دارد به عنوان نشانه تعاون و همدلی اقوام استان در فهرست ملی به ثبت رسیده است.دراشرهرکس به نسبت 
بانمادی ازغیرت  سهمی که دارد،بایدکارکند.اشرازقدمت باالیی درسیستان برخورداربوده ومردان سیستانی همواره 
وتعصب درجهت آبادانی منطقه خودباتیشه معروف سیستانی پای به این نهرهاگذاشته وانهارمربوطه راالیروبی می 
کنند. تشکیل اشر و الیروبی دستی انهار، عالوه بر اشتغال موقت جوانان و جلوگیری از مهاجرت روستاییان ،باعث 

احیای سنت  ها و فرهنگ  های کهن منطقه خواهد شد.
اشر بارزترین مصداق تالش و اتحاد مردم در مبارزه با عوامل خشن طبیعت سیستان است. 

مراسم جشن گندم: جشن و پایکوبی به مناسبت برداشت گندم و شکرگزاری از درگاه ایزد منان است که با رقص و 
پایکوبی خاص سیستانی همراه هست،برای هر تازه واردی بسیار جذاب است.

جشن زر خوشه ها در منطقه سیستان، قدمتی چند هزار ساله دارد و هر سال با به پایان رسیدن فصل برداشت گندم 
این جشن ها از سوی کشاورزان گندم کار سیستانی برپا می شود.

کشت پاییزه گندم در سیستان و بلوچستان از اوایل آبان آغاز و تا اوایل دیماه ادامه دارد.
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 شنبه 25 اسفند 1397 - بها : 3000 تومان

آیا تجارت ایران و 
عراق۲۰میلیارد دالری می شود؟

اتاق ایران - حسن روحانی رییس جمهوری کشورمان به 
دعوت رسمی رئیس جمهور عراق، در صدر یک هیات سیاسی 

و اقتصادی برای دیدارسه روزه به عراق رفت.

 نوروز در زیباترین و پر رمز و رازترین خطه ایران

در حالی که کمتر از سه هفته به روز برگزاری انتخابات 
شهرداری های ترکیه باقی مانده است، تازه ترین آمارهای 
اقتصادی ترکیه از ورود این کشور به اولین رکود اقتصادی 
خود در یک دهه اخیر حکایت دارد؛ رکودی که می تواند 
شانس حزب حاکم ترکیه و سیاستمداران هوادار دولت را 

برای پیروزی در انتخابات پیش رو کاهش دهد.
اقتصاد ترکیه در سه ماهه چهارم سال 2018 نسبت به 
سه ماهه سوم 2.4 درصد کوچکتر شده است؛ در سه ماهه 
سوم نیز اقتصاد ترکیه در مقایسه با سه ماهه دوم رشد 
بدین  بود.  کرده  تجربه  را  درصد   1.6 منفی  اقتصادی 
ترتیب طبق تعاریف رسمی، اقتصاد ترکیه به دلیل پشت 
اقتصادی  با رشد  سر گذاشتن دو دوره سه ماهه متوالی 
منفی نسبت به دوره قبل، وارد رکود شده است. کاهش 
چشمگیر نرخ رشد اقتصادی ترکیه از 7.4 درصد در سال 
2017 به 2.6 درصد در سال 2018 نیز کاماًل مؤید این 
است که اقتصاد ترکیه روزهای خوبی را سپری نمی کند.

آخرین باری که ترکیه یک رکود اقتصادی را تجربه کرد، 
به اواخر سال 2008 یعنی بحبوحه بحران مالی جهانی 
هرگز  ترکیه  اقتصاد  تاکنون  زمان  آن  از  و  برمی گردد 

گرفتار رکود )طبق تعریف رسمی آن( نشده بود.
در این میان برخی اقتصاددانان معتقدند که رکود کنونی 
سال  رکود  از  چالش برانگیزتر  می تواند  ترکیه  اقتصاد 

2008 باشد.
بانک  در  نوظهور  اقتصادهای  کارشناس  نوته بوم،  نورا 
دوره  »این  می گوید:  خصوص  این  در  آلمان،   ABN
بود؛  خواهد  گذشته  از  طوالنی تر  ترکیه  برای  رکودی 
چیزی که ترکیه از زمان به قدرت رسیدن اردوغان هرگز 

شاهدش نبوده است.
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قزوین، رنگین کمان 
 گردشگری ایران

ایرنا - شهر قزوین را به واسطه برخورداری از صدها اثر 
تاریخی از بازارها و سراهای تاریخی و مساجد و امام 

زاده ها گرفته تا کلیساها، کاخ ها، عمارت ها، دروازه های 
تاریخی، حمام های قدیمی و آب انبارها، باید به عنوان 

رنگین کمان گردشگری ایران معرفی کرد.
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 تولیدات تازه نشر معیار
 کتاب های گیالس 

ویژه ی کودکان

 

لطفا برای سفارش با شماره ی 
۰93۰1837148 تماس حاصل فرمایید
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مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
 گردشگری استان مرکزی:

استان مرکزی به مقصد حضور 
 گردشگران تبدیل می شود

              موسم گل!
                   طعم خاطره و عطر بهاران

*** عید نوروز پیشاپیش بر همگان مبارک ***

ترکیه، و فرصتی برای احیای 
 روابط با اتحادیه اروپا

دستورالعمل نگهداری و توسعه 
فضای سبز

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی 
نگهداری  العمل  دستور  ابالغ  از  کشور  وزیر 

مدیریت  اولویت  با  سبز  فضای  توسعه  و 
سال  در  استان ها  به  آبی  منابع  اصولی 

جاری خبر داد.

 رئیس کل بانک مرکزی:

شکست تحریم در عمل در 
 حال تحقق است

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ عبدالناصر 
همتی رییس کل بانک مرکزی که رئیس جمهور 
کشورمان را در سفر به عراق همراهی کرده بود، 
در بازگشت از عراق با اشاره به توافقات انجام 
گرفته با مسووالن عراقی تاکید کرد: ...
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

سی و یکمین نمایشگاه ملی 
صنایع دستی

  
سی و یکمین نمایشگاه ملی صنایع دستی )عیدانه( با 
حضور علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهوری و رئیس 
به  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان 

صورت رسمی برگزار شد.
و  بود  گرفته شده  نظر  در  غرفه   350 نمایشگاه  این  در 
هنرمندان صنایع دستی از 31 استان کشور هنرهای سنتی 
و آثار صنایع دستی خود را برای عالقه مندان عرضه کردند.

سی و یکمین نمایشگاه ملی صنایع دستی )عیدانه( از 15 
تا 18 اسفند در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 

97 دایر شد.
پویا  مونسان،  بر  عالوه  نمایشگاه،  این  افتتاحیه  مراسم  در 
فرهنگی،  میراث  سازمان  دستی  صنایع  معاون  محمودیان 
پروانه مافی و فریده اوالد قباد دو نماینده مردم تهران در 
صنایع  کل  مدیران  از  جمعی  و  اسالمی  شورای  مجلس 
دستی از 31 استان کشور حضور داشتند. بخشی از سالن 
10 و 11 نمایشگاه بین المللی به چیدمان های متنوع و زیبا 
ایران، اختصاص  از سفره هفت سین در شهرهای مختلف 
داده شده بود. اجرای زنده تولید صنایع دستی، برپایی سیاه 
اجرای  و  ایرانی  اقوام  زندگی  معرفی  و  عشایری  چادرهای 
یکمین  و  برنامه های جانبی سی  از جمله  موسیقی محلی 

نمایشگاه ملی صنایع دستی بود.

]گردشگری؛ رونق و رفاه[

اسفند را خانه تکانی نکنیم!

مریم سادات موسوی
برای  می رسد  نظر  به  اسفند، 

اکثر مردم در ایران ماه تغییر است. 
اسفند  گویی  گذرکردن.  برای  ماهی 
نوروز  از  جدا  مستقلی  هویت  هیچ 
هم  زمان  استرسی  و  هیجان  ندارد. 
برای نوشدن حس  -- که در اسفند 
می شود، با تحویل سال گویی به یک 

سکون و رخوت می رسد. 
که  سالی  در  می کنند  تالش  و  می دوند  همه  اسفند  در  انگار 
پشت سر گذارده اند، هر آنچه بدی و آلودگی وجود دارد را، دور 

بریزند و با بهترینی که می توانند، وارد سال جدید شوند. 
خانه تکانی های افراطی -- که بعضا با خستگی و بیماری صاحبان 
نظر  از  اگر  حتی   -- تازه  لباس های  خرید  است،  همراه  خانه 
برای  آجیل  و  شیرینی  تهیه  بیاورد،  فشار  خانواده  به  اقتصادی 
عید دیدنی های ماراتنی و مواردی از این دست، همه در اسفند 

اتفاق می افتد.
کسی در اسفند با فراغ بال برنامه ریزی نمی کند. همه نگرانند که 
سال به پایان برسد و برنامه ها به انتها نرسد و اهمیت موضوعات 
در پانزده روز تعطیلی عید گم شود. ظاهرا این ماه حتی به درد 

انجام امور عقب مانده هم نمی خورد. 
قیمت ها هم که در این ماه باال و پایین های زیادی دارد و باعث 

می شود آدم ها برای پایانش روزشماری کنند. 
متفاوت  و حالی  اسفند حس  اما چند سالی است که  برای من 
خود  در  که  نوروز  برای  نه  دارم.  سفرکردن  شوق  معموال  دارد. 

اسفند ماه.
سعی  ارادی  صورت  به  هم  شاید  ندارم.  خانه تکانی  به  عالقه ای 
می کنم خانه تکانی برای نوروز را نادیده بگیرم. کارگرهای خسته 
که هر روز از این خانه به آن خانه می روند حس خوبی به من 
نکنم  ماه خرید  این  نمی دهند. سال هاست که سعی کرده ام در 
این  بروم. در داشتن  بازار  به ضرورت سراغ  و  یا خیلی حداقلی 
حس، همسرم هم بی تاثیر نیست. او بود که برای اولین بار مرا با 
مفهموم سفر پایان سال آشنا کرد. او که از خانه تکانی های خانه 
پدری خسته بود، در جوانی به سفرکردن پایان سال روی آورد و 

تالش کرد این ماه را جور دیگری سر کند.
بعد از ازدواج، این عادت بخشی از روند زندگی ما شد. در اسفند 
سفر می کنیم. معموال نیمه دوم اسفند. زمانی که بیشتر مردم در 
حال دویدن، تمیزکردم، خسته شدن، پول خرج شیرینی کردن و 

غیره هستند، ما به سفر می رویم.
معموال  گردشگری  خدمات  قیمت  و  است  خلوت  بعضا  جاده ها 
هم  گردشگری  حوزه  کاسبان  حتی  دیگر.  زمان های  از  کمتر 
پر  را  برنامه هایشان  نوروز  برای  و  می گیرند  نادیده  را  ماه  این 
روزمره!  زندگی  از  فرار  برای  است  زمان  بهترین  پس   می کنند. 
غیر از این عادت، از سال گذشته یک خیابان گردی اسفندی برای 

خودم آغاز کرده ام. این هم به پیشنهاد همسرم بود. 
می دانست از این حال و هوای شلوغ اسفند دل خوشی ندارم. 

گفت این حس را جور دیگری تجربه کنم. در خیابان ها راه بروم 
و به دست فروشانی که انواع و اقسام کاالها را می فروشند توجه 

کنم و به مردمی که خرید یا صرفا نگاه می کنند... قبول کردم. 
این کار شبیه به توری درون شهری است. انگار وسط یک فیلم یا 

یک داستان شب عیدی افتاده باشی. 
یکی از اولین صحنه هایی که توجهم را جلب کرد، افراد فراوانی 
بودند که در مترو با چمدان های بزرگ رفت و آمد می کردند. در 
گذشته فکر می کردم کسانی هستند که قصد بازگشت به شهر و 
خانه شان را دارند و یا از سفر بازگشته اند. امسال دقت بیشتری 

کردم. این ها کسانی بودند که محصوالت خود را می فروختند. 
فروشگاه های مترویی در اسفند دیگر محدود به واگن ها نیست، 
پهن  بساطی  کناری  و  گوشه  هر  در  ایستگاه ها  تمامی  در  بلکه 
است. درگیری دائم مسووالن مترو و فروشندگان هم همه جا دیده 
می شود. نمی دانم حق با کدام است. ولی معموال تا پایان اسفند 

هیچ کدام موفقیت کامل را به دست نمی آورند. 
یکی از خیابان های جذاب در این ماه ولیعصر است. از پایین تا 

باال. انواع محصوالت را می شود در این خیابان یافت. 
مختلف  گروه های  کرد.  تفریح  خیابان  این  در  می شود  اصال 
موسیقی در این خیابان ساز می زنند، خوراکی های خوشمزه در 
این  نوروزها در  همه جا فروخته می شود، حاجی فیروزها و عمو 
ها  این  مجموعه  و  می کنند  اجرا  نمایش  و  می روند  راه  خیابان 
البته که چند روز آخر به علت  می تواند تجربه ای جدید بسازد. 

شلوغی بیش از حد کمی ناخوشایند می شود!
تجربه اسفند، جوری که شاید دیگران کمتر به آن توجه کنند، 

آرامشی برایم آورده که سال رو به انتها را پربارتر می کند. 
بزرگ تر شدن و داناتر شدن را همراه با رضایت از گذراندن آن 
سال می توانم حس کنم. از شتاب و هیاهو کم ،و مثل کسی که 
که  سالی  به  می کند،  فکر  سفر  آن  به  سفر  یک  از  بازگشت  در 

گذراندم فکر کنم.
برای من، اسفند حال و هوای سفرکردن دارد، قسمت پایانی یک 
سفر. آن لحظه که به تک تک کارهایی که در سفر کرده ام فکر 
می کنم، آن لحظه که برای سفر بعدی به دنبال بهترین شرایط و 

رفع نواقص سفری که گذشت هستم.
مثل کسی که از سفر برمی گردد و حسی از خستگی و خوشی 
را به طور هم زمان دارد، در اسفند من »همچین« حالی دارم. نه 

می توان قسمت بازگشت از سفر را نادیده گرفت نه اسفند را. 
خوشحالم که چند سالیست اسفند را هم زندگی می کنم.

ارتقای 5۰ رتبه ای ایران 
در شاخص جهانی انتشار 

داده های باز
اطالعات  فناوری  پژوهشکده  رئیس  ایرنا-  تهران- 
در  ایران  جایگاه  کرد:  اعالم  شریف  صنعتی  دانشگاه 
 Open( بازی  داده های  با  ارتباط  در  جهانی  شاخص های 
Data( که دولت ها در اختیار جامعه و مردم قرار می دهند 
ارتقا  رتبه   50 میزان  به   ،2017 تا   2015 زمانی  بازه  در 

یافته است.
ملی  بستر  آموزشی  سمینار  در  ربیعی«   »حمیدرضا 
داده های باز و کاربردی افزود: تا سال 2015، در واقع داده  
باز نداشتیم و جایگاه جهانی ما در این زمینه، 117 بود اما 

در سال 2017 به رتبه 67 رسیده ایم. 
مجموعه  و  کاتالوگ  ملی  سامانه  سمینار،  این  با  همزمان 
داده های باز و کاربردی به نشانی https://data.gov.ir در 
مرکز همایش های شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات رونمایی شد و ربیعی تاکید کرد که مطمئنا توسعه 
ایران را در  باز می تواند رتبه جهانی  سامانه ملی داده های 

این عرصه ارتقا بخشد.
از  استفاده  با  و جامعه  دولت  توانمندسازی  مبحث  به  وی 
ملی  سامانه  داد:  توضیح  و  پرداخت  باز  داده های  امکان 
داده های باز از نزدیک به دو سال قبل فعالیت خود را در 
فرهنگ  ترویج  هدف  با  و  کرده  آغاز  داده ها  انتشار  زمینه 

شفاف سازی فعالیت ها راه اندازی شده است.
ربیعی خاطرنشان کرد: پروژه سامانه ملی داده ها زیرساخت 
که  می دهد  قرار  سازمان ها  و  مردم  اختیار  در  مشترکی 
دیتاهای خودشان را وارد سامانه کنند و به دیتاهای دیگران 

دسترسی داشته باشند. 
دارد  وجود  سامانه  این  در  که  داده هایی  داشت:  بیان  وی 
استفاده  آن  از  به سادگی  و می توان  دارد  قابلیت جستجو 
کرد، تسهیل جستجو و بازیابی از امکانات مهم این سامانه 
است و افراد می توانند دیتای مورد نظرشان را با بقیه افراد 
به اشتراک بگذارند و همین قابلیت، زمینه را برای سرعت 

بخشیدن به سند توسعه دولت الکترونیک فراهم می کند.
نیز  پروژه سامانه ملی  فازهای چهارگانه  ربیعی در تشریح 
بود که به صورت کامل  اول، تحقیق و پژوهش  فاز  گفت: 
انجام شد و اسناد آن وجود دارد، فاز دوم توسعه کاربری 
سامانه، فاز سوم ترویج فرهنگ سازی و فاز چهارم، توسعه 
مدیریتی سامانه برای راهبری بوده که درحال انجام است. 
ایجاد  دولت،  در  شفاف سازی  گفت:  دانشگاه  استاد  این 
از  زمین  کره  از  حفاظت  و  جدید  تجاری  فرصت های 
است که  باز  داده های  از  استفاده  به  ما  نیازهای  مهم ترین 
باعث تاثیرات بزرگی بر اقتصاد، اجتماع و فرهنگ می شود.

وی در ادامه به مشکالتی که در کشور در خصوص دسترسی 
به داده ها وجود دارد اشاره کرد و گفت: فقدان زیرساخت، 
نبوِد متولی مدیریت داده ها، نداشتن دسترسی به داده ها و 
آغاز  زمان  از  البته  است،  اساسی  مشکالت  از  موازی کاری 
پروژه سامانه ملی داده های باز تاکنون، زیرساخت های الزم 

به وجود آمده است. 
 عنوان »داده باز« به داده هایی اطالق می شود که به صورت 
آن  از  بتوانند  تا  دارد  قرار  همه  اختیار  در  آزاد  و  رایگان 

استفاده کنند و به هر صورت دلخواه به نشر آن بپردازند.
»داده باز« دارای محدودیت های مربوط به حق کپی رایت 
یا موارد محدودکننده مشابه آن نیست و مفاهیم مشابهی 
باز )Open(، نظیر نرم افزارهای متن  با دیگر جنبش های 
سیستم  در  آنچه  مشابه  درست   )Open Source( باز 
 Open( آزاد  یا محتوای  اندروید شاهد آن هستیم  عامل 

Content( دارد.
در سمینار داده های باز و کاربردی سازمان زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی کشور و هم چنین سازمان راهداری با 
عملکرد بهتر و بیشترین داده های بارگذاری شده در سامانه 
open data.gov.ir لوح تقدیر طالیی را دریافت نمودند.

ادامه از صفحه1: 
*آیین های مذهبی

قبور  اهل  زیارت  به  مردم  نیز  مذهبی  اعیاد  در 
چلبک  نام  به  محلی  شیرینی  نوع  یک  و  رفته 

تهیه می کنند.
سحر خوانی یکی از میراث مذهبی و مهم مردم 
ایام ماه رمضان است بدین صورت  سیستان در 
که یک فرد با چاوشی در کوی و برزن روستاها 
به همراه مردم که فانوس به دست او را همراهی 
می کنند مردم را به این ضیافت الهی می خواند 
مردم نیز با توجه به نیت و نظر خود از هر چه که 

توانایی دارند به چاوش خوان می دهند.
در نوروز و جشن سیزده بدر نیز مردم به زیارت 
کوه خواجه و سایر زیارتگاه ها می روند و جشن 

می گیرند و شادی می کنند.
اگر با چهارشنبه سوری به پیشواز نوروز می رویم و ناخوشی ها 
را با آتش از بین می بریم پس از 12 روز بهاری، سیزه بدر را 
دل  به  رفتن  با  تا  دهیم  می  قرار  نوروزی  ختام جشن  حسن 
طبیعت و آرزو کردن سال خوش و خرم نوروز را تا سال بعد 

بدرقه کنیم.
دیگر  مانند  بلوچستان  و  سیستان  در  بدر  سیزده  آیین های 
نمادهای سنتی و محلی پرشمار، زیبا و دوست داشتنی است، 
و  بازی  )چوب  محلی  رقص های  و  ترانه ها  گروهی،  بازی های 
رقص شمشیر(، گردآوری گیاهان صحرایی، خوراک پزی های 
این  از  بخشی  بازی  آب  و  پاشی  آب   ، گویی  لطیفه  عمومی، 

آیین هاست که ریشه در باورهای قوم سیستانی و بلوچ دارد. 
منطقه ای  بلوچستان  و  سیستان  عمومی،  اذهان  در  چند  هر 
این  فصل  چهار  اقلیم  اما  می شود  محسوب  خشک  و  کویری 
را  آن  و  را دوچندان کرده  منطقه  این  زیبایی طبیعت  استان 

نسبت به سایر نقاط کشور متمایز ساخته است. 
سیستان و بلوچستان آرمیده از هامون تا پهنه آب های نیلگون 
عمان جلوگاه تمام نمای طبیعتی متمایز است به گونه ای که 
از شمال تا جنوب کویر، آتشفشان، دریاچه، رودخانه، جنگل، 
دریا، اقیانوس، پرنده، خزنده، ماهی و آفتاب و برف را در هم 

آمیخته دارد. 
در روز 13 فروردین غم و اندوه و خمودی حرام است زیرا در 
باورهای کهن از غم و اندوه، گرفتاری و پریشانی به عنوان هدیه 
اهریمن و از عشق، شور، نشاط، حیات، تعالی و تندرستی به 

عنوان تحفه و هدایای خداوندی در این روز یاد شده است.
که سیزده  کسانی  از  بسیاری  و حتی  از صاحبنظران  گروهی 
بدر را به عنوان یک آیین کهن ملی اجرا می کنند، با این باور 
که تمامی روزها در فرهنگ ایران باستان مقدس و قابل احترام 
است، نحسی سیزده و وجود چنین چیزی را در ایران باستان 

رد می کنند.
*مراسم ازدواج

یکی از مراسم خوب ازدواج در بلوچستان »بیجاری« است از 
آن  جایی که داماد هزینه نسبتا باالیی برای مراسم ازدواج خود 
پرداخت می کند اقوام داماد و عروس مبلغی وجه نقد به عنوان 
و  کرده  جمع آوری  جوان  زوج های  برای  ازدواج  هزینه  کمک 
بیجاری  هدیه  این  به  که  می کنند  تقدیم  داماد  و  عروس  به 
گفته می شود و نشانی از همبستگی و همیاری مردم مهربان 

بلوچستان است.
درون  و  فامیلی  بلوچستان،  و  سیستان  در  ازدواج ها  بیشتر 
در  زوجین  بیشتر  گذشته  در  که  ای  گونه  به  است  طایفه ای 
وقتی  که  این  یعنی  بوده اند  یکدیگر  برید«  »ناف  سیستان 
نوزادی چشم به جهان می گشود اگر دختر بود ناف او را به نام 
از اقوام مورد نظر والدین می بریدند و مثال  و نیت پسر یکی 
می گفتند »زهرا ناف بریده محمد است« و هنگام رسیدن به 
سن ازدواج باید با یکدیگر ازدواج می کردند و به احترام خانواده 

ها هیچ پسر دیگری به خواستگاری این دختر نمی رفت.
شب اول عروسی در سیستان به شب حنابندانی معروف است 
که در اصطالح محلی شب »سرشویی« هم گفته می شود. حنا 
از آماده شدن برای اطالع  به مقدار زیاد خیس می  شود وبعد 
برده و توزیع  به در خانه ها  از حنا  اقوام مقداری  همسایه ها و 

می شود.
اقوام و آشنایان داماد در خانه پدر او جمع می شوند و دسته 
جمعی در حالی که دو سینی حنای مخصوص که برای داماد 
و عروس تدارک دیده اند و در جلو جمعیت دو نفر بر روی سر 
دارند به خانه عروس می روند و زنان همراه داماد با کف و دایره 

با آهنگ زیبا ابیاتی را می  خوانند.
در شب حنابندانی، عروس در خانه ای مخصوص قرار می گیرد 
و اقوام عروس دِرورودی خانه را می بندند تا خانواده داماد به 

راحتی عروس را نبرند.
اگر هوا خوب باشد در فضای باز فرش پهن می شود و گرنه در 
اتاق بزرگی مکانی در نظر گرفته می شود و در حالی که داماد 
به اصطالح برتخت )صندلی یا چند بالش تمیز( نشسته است، 
را  حنابندان  مراسم  و  آورده  در  را  داماد  های  جوراب  دالک 

شروع می کند و دست و پای داماد را حنا می بندد.
بر  و  و دور  باالی مجلس  و ریش سفیدان در قسمت  بزرگان 
حنابندان  مراسم  گر  نظاره  و  نشسته  داماد  یعنی  شاه  تخت 

هستند. 
سپس هر کدام بلند می شود و مقداری پول نقد به پای داماد 
یا  دالک  الزحمه  حق  همان  حقیقت  در  پول ها  این  می ریزند 

سلمانی است. 
در اتاق مجاور، زن دالک مراسم حنابندان عروس را به شرحی 
که در مورد داماد گفته شد انجام می دهد و براساس یک رسم، 

داماد این شب را تا صبح در منزل پدر همسر خود می ماند.
بیش  کما  ایرانی  های  بلوچ  میان  در  ازدواج  مراسم  برپایی 
همچون رسم سال های دور این قوم است و دسِت کم هشت 
اجرا  به  بلوچ ها  میان  در  همچنان  عروسی  مراحل  از  مرحله 
درمی آید و در واقع هفت شبانه روز با ساز و دهل به شادی 

می پردازند. 
هفت  مراسم  اقتصادی  وضعیت  تغییر  واسطه  به  اینک  گرچه 
روزی  شبانه  سه  برنامه ای  به  بلوچی  عروسی  روزی  شبانه 
به سنت ها در آن ملموس و  پایبندی  اما هنوز  محدود شده 

مشهود است.
در عروسی بلوچی سفره عقد و جهیزیه وجود ندارد و مراسم 
عقد معموال در مسجد و بدون تشریفات خاصی برگزار می شد.

اجرا  به  عقد  مراسم  نیز  خانه  در  مسجد  بر  عالوه  اینک  اما 
گذاشته می شود، به گفته محمد شه بخش یکی از شهروندان 
مستقیم  به طور  ،عروس  عقد  خواندن خطبه  هنگام  به  بلوچ؛ 
به داماد »بله« نمی گوید، وقتی عاقد برای خواندن خطبه به 
تا  فرستد  به خانه عروس می  را  نفر  رود یک  داماد می  خانه 

عروس شخصی 
را به عنوان وکیل تعیین کند.

این وکیل به طور معمول از خانواده پدری عروس تعیین می 
عنوان  به  را  خود  پدر  یا  بزرگ  عموی  معموال  عروس  و  شود 

وکیل معرفی می کند.
سپس با تعیین وکیل، عاقد از داماد و از وکیل عروس درباره 

مهریه و نکاح می پرسد و بعد خطبه را می خواند.
در عروسی بلوچی هیچ خبری از جهیزیه نیست، بنابراین هیچ 
خانواده ای نگران خرید وسایل خانه برای دختران خود نیستند 

و در عوض تمام وسایل زندگی را باید پسر تامین کند.
*رقص شمشیر

سیستانیان از دیرباز به جنگاوری، سلحشوری و دلیری شهره 
پوشیدن  از  پس  خود  دفاعی  آمادگی  حفظ  برای  و  اند  بوده 
بر  دستار  بستن  و  کردن شمشیر  و حمایل  محلی  رزم  لباس 
سر، به صورت دسته جمعی به صورت دایره و همراه با ساز و 
دهل محلی به حرکات نمایشی رقص شمشیر می پردازند که 
از جمله کهن ترین رقص های حماسی کشور محسوب می شود.

سیستانی  چاپ  به  محلی  زبان  در  که  سیستان  محلی  رقص 
معروف است در سیستان به گونه  های مختلفی تقسیم می  شود 
که هر کدام در مناسبت ویژه  ای به اجرا گذاشته می شوند و در 
یک تقسیم بندی می  توان رقص سیستانی را به دو نوع مردانه 

و زنانه تقسیم بندی کرد.
اشاره  چاپی  رقص  به  می توان  سیستانی  زنانه  رقص  انواع  از 
کرد که صورت ویژه آن کوبیدن متناوب پا بر زمین به دنبال 

ضرب های مشخص ساز دایره است.
رقص  به  می  توان  نیز  سیستانی  مردانه  رقص  های  میان  در 
به  که  کرد  اشاره  چوب  رقص  آن  ساده تر  صورت  یا  شمشیر 
اجرا  ساز(  و  دول  سیستانی  گویش  )به  دهل  و  ساز  همراه 

می شوند.
و  عروسی  مراسم  در  بازی  چوب  و  چاپ  یا  سیستانی  رقص 
داخل  در  چه  بی شماری  مندان  عالقه  و  شده  اجرا  جشن ها 

استان و چه در خارج استان دارد و مورد توجه قرار می گیرد.
موسیقی و رقص سنتی دوچاپی از مهمترین آیین های همزاد 
با قوم بلوچ است که در مناسبت های مختلف اجرا و زمینه ساز 

همبستگی اجتماعی است.
*پوشاک

تهیه و دوخت لباس در طول تاریخ به عنوان نماد فرهنگی هر 
منطقه در بین اقوام و ملل مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار 
بوده است که در این بین مردم سیستان و بلوچستان با تمدنی 
چندین هزار ساله پوشاک مخصوص خود را داشته که هنوز با 

گذشت سال ها اصالت خود را حفظ کرده اند. 
پوشاک مردم سیستان و بلوچستان با توجه به موقعیت زمانی 
با  تفاوت عمده ای دارد و در فصل های مختلف سال  و مکانی 
و  کودکان  مردان،  زنان،  گروه  در  اجتماعی  طبقات  به  توجه 

نوجوانان متفاوت است.
ساکن  بلوچ های  پوشاک  با  سرحد  فرهنگی  حوزه  پوشاک 
به حوزه  نسبت  و  است  به هم  تا حدودی شبیه  در سیستان 
تیره  رنگ  های  از  بلوچستان  جنوب  در  واقع  مکران  فرهنگی 
استفاده می  کنند و نوع تزیینات و تن پوش ها و کفش های آنان 

نیز متفاوت است.
پوشاک مردان سیستان عمدتا شامل دستار، سرپوش، پیراهن، 

شلوار و بیشتر به رنگ سفید و بلند و تا سر زانو است.
روی لباس مجالس و یا افراد مرفه ابریشم دوزی شده است هم 
چنین مردان سیستانی جلیقه ای روی پیراهن می پوشند که با 

آن جلزقه )جلیقه( می گویند.
پوشاک زنان سیستانی نیز ساده و با طرح های زیبا و همچون 
لباس مردان بلند و گشاد و از مشخصات این لباس نوعی سوزن 
دوزی است که در حاشیه یقه و سرآستین به کار می رود و در 

محل به آن سیاه دوزی می گویند.
مردان بلوچ نیز همچون مردان سیستانی لباس ساده و بلند به 
همراه دستاری که عموما سفید است بر تن دارند. نوع بستن 
آنچه  تفاوت  هایی دارد و  بلوچستان  دستار در مناطق مختلف 
از همه جلب توجه می  کند تغییراتی است که به لحاظ  بیش 
در  پاکستان  و  افغانستان  کشور  با  همجواری  و  زمان  گذشت 

دوخت و برش لباس ها ایجاد شده است.
در روزگاری نه چندان دور، مردان و زنان از پاپوش سواس که از 
الیاف نخل وحشی به نام داز ساخته می شد استفاده می  کردند. 
پوشاک زنان و دختران از زیبایی ویژه  ای برخوردار است و در 
از هنر منحصر به فرد سوزن  دوخت و تزئین لباس های زنانه 
دوزی و پریوار دوزی بلوچ استفاده می شود که هنر سوزن دوزی 
بلند در جلو و همچنین  روی پیش سینه، سر آستین، جیب 

حاشیه شلوار در پایین خودنمایی می کند.
دستار زنان بلوچ روسری مستطیل شکلی است که توسط هنر 
بلوچی پریوار دوزی تزیین می  شود و باید گفت آنچه زیبایی 
پوشاک زنان بلوچ را کامل می کند، زیور آالتی از طال و جواهر 
است که ساخت آن نیز یکی از هنرهای سنتی و اصیل منطقه 

است.
دوزی،  سوزن  با  بلوچستان  و  سیستان  مردم  پوشاک  تزیین 
را  منطقه  لباس محلی  زیبایی  اوج  و سیاه دوزی  یراق دوزی 

به نمایش می گذارد.

*غذاهای محلی
مردمان  به  نزدیکی  و  راه های شناخت  از  یکی 
و  غذایی  فرهنگ  با  آشنایی  سرزمین  یک 
روستای  یا  شهر  در  غذاهایشان  طعم  چشیدن 

آنان است.
اقلیمی  شرایط  خاطر  به  بلوچستان  و  سیستان 
و جغرافیایی خاص خود در هر شهر و روستایی 
در  ریشه  همه  که  دارد  متفاوتی  غذایی  آداب 
سنت و مواد اولیه موجود در منطقه داشته است.

از  بسیاری  استان  این  مردمان  غذایی  تنوع 
از  یکی  به  و  کرده  مجذوب خود  را  گردشگران 

بهترین خاطرات سفرشان تبدیل شده است.
ماده  عمده ترین  نان  کشور  نقاط  سایر  همچون 

غذایی در سیستان و بلوچستان است.
دهها نان در استان به مناسبت های مختلف پخت می  شود به 
عنوان مثال در سیستان عالوه بر نان لواش، تافتون مخصوص، 
کلوچه، چلبک، قلیفی و در بلوچستان نانی به نام هلکاری که 

همان چلبک سیستانی است پخت می شود.
گفته  واداپ  آن  به  که  مصرف  متنوع  خورش های  نان  همراه 

می شود.
تنوری یا تنورچه نیز از غذاهایی است که عمدتا در مهمانی  ها 
الشه  نیم  یا  کامل  الشه  یک  که  صورت  بدین  می شود  طبخ 
کنده  با  قبال  که  تنوری  در  ادویه کاری  از  پس  بز  یا  گوسفند 
و هیزم گرم شده، می گذارند و دِر تنور را بسته تا آرام آرام با 
گرمای زغال ها مغز پخت و کباب شود و پس از آماده شدن به 

طور کامل بر سر سفره مهمانان گذاشته می شود.
زابلی،  کشک  به  توان  می  نیز  سیستانی  غذاهای  جمله  از 
اوجیزک، تاس آوی، ماهی تنوری، لیتی)آرد(، آبگوشت، قورمه 
مزه خاصی  و  از طعم  که  زابلی  آبگوشت  کرد،  اشاره  کباب  و 
برخوردار است و طرفداران زیادی دارد با استفاده از گوشت بره 
به همراه ادویه های مختلف به ویژه ادویه محلی به نام »آچار« 

تهیه می شود.
مردم سیستان غذاهای تند و پر ادویه استفاده نمی کنند ولی 
مردم بلوچستان مانند مردم هند و پاکستان از غذاهای تند و 

پر ادویه استفاده می کنند.
و  ›ترونگ‹  مانند  منطقه  کوهی  سبزی های  از  بهینه  استفاده 
›راب‹ ) نوعی سبزی که برای از بین بردن درد در اوایل بهار 

استفاده می کنند( در طبخ غذاهای این استان دیده می شود.
وجود دام در منزل بسیاری از مردم روستاها و رونق دامپروری 
قرمز  گوشت  از  استان  این  مردم  زیاد  بسیار  استفاده  سبب 
گوسفند و بز و دوغ و ماست محلی شده است، عالوه بر این، 
پرورش طیور نیز موجب شده تا پس از گوشت قرمز استفاده از 
مرغ محلی برای تهیه غذا در میان مردم سیستان و بلوچستان 
رواج داشته باشد، دامپروری سبب شده به جای نوشابه های 

گازدار برای پذیرایی از میهمانان از دوغ استفاده شود.
*موسیقی

این حقیقت بر کسی پوشیده نیست که موسیقی از اساسی ترین 
عناصر فرهنگی در جوامع انسانی به شمار می آید و بدون آن 

فرهنگ هر ملتی ناتمام و کمرنگ جلوه می کند.
موسیقی برگرفته از حکمت معنوی و مولود فرهنگ اصیل این 

دیار و دارای قدمتی کهن است.
انواع سازهای محلی از جمله قیچک، نی،  در موسیقی سازی 
دایره، تنبک، سرنا و ساز و دهل که معموال توسط هنرمندان 

بومی ساخته می شود مورد استفاده قرار می گیرد.
در کنار موسیقی آوازی و مقامی که برگرفته از احساسات مردم 
است ردیف ها و آوازها به صورت دوبیتی ها، ربایی ها و الالیی ها 

به مناسبت های مختلف اجرا می شود.
*موسیقی گواتی

معنی تحت الفظی گوات باد یا هواست، گواتی به فرد بیماری 
گفته می شود که گوات )باد( در چشم او حلول کرده و تعادل 

روحی، روانی و جسمی او را بر هم زده است.
مردم بلوچ به وجود ارواح مرموز و پلیدی معتقدند که در جسم 
افراد حلول کرده و امراض مختلف را موجب می شود و تنها 
موسیقی قادر است ارواح مرموز و پلید را از وجود بیمار طرد 

کند.
موسیقی نقش مهمی در میان مردم این استان دارد به طوری 
که در مراسم شادی، غم و درد و بیماری از آن استفاده می شود 

و هر کدام از آن ها یک نوع موسیقی خاص خود را دارد.
*بازی های بومی و محلی

است.  گسترده  دراستان  سنتی  بازی های  تعدد  و  تنوع 
درسیستان بازی هایی همچون کشتی،

کودی)کبدی(، خوسو، یک قل دو قل و خط بازی و چوب بازی 
)چوبازی( رایج است.

در بلوچستان نیز هبت سنگ )هفت سنگ( و چوک رایج است.
این استان از شمال تا جنوب دارای جذابیت های خاصی برای 
کوه  نیمه ها،  هامون، چاه  المللی  بین  تاالب  است،  گردشگری 
خواجه، شهر سوخته، دهانه غالمان، زاهدان کهنه، قلعه رستم، 
آس بادها، کروکویه و باغ های انگور یاقوتی و مزارع گندم و جو 
و جالیز و بازارچه های مرزی در سیستان شامل زابل، هیرمند، 
موزه  و  رسولی  چهارراه  معروف  بازار  نیمروز،  و  هامون  زهک، 
و  روستای سرسبز  الدیز،  غاز  زاهدان،  در  بزرگ جنوب شرق 
خوش آب و هوای تمین و سنگان در میرجاوه، کوه آتشفشان 
فشا  گل  زیبا،  کوه  این  دامنه  روستاهای  و  تفتان  فعال  نیمه 
پیرگل، رودخانه ها و باغ ها و مزارع سرسبز در خاش، قلعه های 
در  زیبا  نخلستان های  و  باستانی  نگاره های  سنگ  تاریخی، 
اقامتگاه  تاریخی،  قلعه  سوران،  و  سیب  و  مهرستان  سراوان، 
دامن  رودخانه  و  سرسبز  روستای  انقالب،  معظم  رهبر  موقت 
در ایرانشهر از جمله جذابیت های این استان برای مسافران و 

گردشگران نوروزی است.
باغ های بزرگ موز، چیکو، گوواوا، پاپایا، خرما، مرکبات و قلعه 
در  اسپیدژ  ساله  هزار  هفت  قبرستان  و  تاریخی  تپه های  و 
شهرستان های سرباز، فنوج، قصرقند و نیکشهر، ساحل زیبای 
مریخی،  با  مینیاتوری  کوه های  صخره ای،  و  شنی  ماسه ای، 
بازار  بلوکی  و  سنتی  بازار  آن،  لوکس  بازارهای  و  آزاد  منطقه 
چابهار و کنارک، شنای دلفین ها در ساحل گواتر گوشه دیگری 
که  است  بلوچستان  و  سیستان  جذاب  و  بکر  زیبایی های  از 
همه ساله در ایام نوروز میزبان ده ها هزار نفر از گردشگران و 

مسافران داخلی و خارجی است. 

 نوروز در زیباترین و پر رمز و رازترین خطه ایران

تکه ای از من، تکه ای 
 از زمین!
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

باخوراکی ها از خود محافظت کنیم 

بهار و چاقاله، و بادام! 
گردآورنده: خدیجه فدایی زاده

آمیگدالین  نام  به  سیانوژنیک  گلیکوزید  حاوی  بادام 
مقدار  به  شیرین  بادام  در  گلیکوزید  این  است.   )Amygladin(
 3.5 تا  یک  میزان  به  و  سمی  حد  در  تلخ  بادام  در  ولی  ناچیز 
درصد حضور دارد و می تواند منشاء مسمومیت دام ها و یا انسان 
شود. هیدرولیز آمیگدالین، ینزالدئید )enzaldehyde(، جنتوبیوز 

)Gentobiose( و اسید سیانیدریک تولید می کند.
ریشه درخت بادام بسیار قوی است. این درخت می تواند حتی با 
کمی رطوبت نیز رشد کند. برگ های آن بیضی، باریک، نوک تیز 
و به رنگ سبز می باشد. گل های آن بسیار زیبا و به رنگ صورتی 

است. در اوائل بهار شکوفه های بادام ظاهر می شود.
*انواع بادام:

به طور کلی دو نوع بادام وجود دارد: 
Sweet Almond 1- بادام شیرین

Bitter Almond 2- بادام تلخ
*خواص داروئی بادام شیرین :

بادام شیرین از نظر طب قدیم ایران کمی گرم و تر است.
از  است.مخصوصا  یبوست  بادام ضد  روغن  و  بوده  ملین  بادام   -1

روغن بادام می توان برای رفع یبوست کودکان استفاده کرد.
2- بادام سینه را نرم می کند.

3- بادام برای رفع سرفه، ناراحتی حنجره و تنگی نفس مفید بوده 
و خلط آور است.

بادام برای درمان زخم روده ها و مثانه و اسهال مفید است.  -4 
5- بادام بو داده مقوی معده بوده و قابض است.

6- بادام تقویت کننده نیروی جنسی است و تولید اسپرم را زیاد 
می کند.

7- بادام را آسیاب کرده و با عسل مخلوط کنید برای درد کبد و 
سرفه مفید است.

8- چغاله بادام لثه و ریشه دندان را تقویت می کند.
9- چغاله بادام برای خشکی دهان مفید است.

اطفال  برای  مسهل  عنوان  به  و  کنید  دم  را  بادام  شکوفه   -10
استفاده کنید.

برای  بادام بهترین دارو  11- دم کرده پوست قهوه ای رنگ مغز 
تسکین درد و التهاب مجاری تنفسی است. )مقدر مصرف 5 گرم 

در 100 گرم آب( 
12- جوشانده برگ درخت بادام برای نارسائی کبد و کیسه صفرا 

مفید است.
13- روغن بادام خواب آور است و بی خوابی را از بین می برد.

بردن  بین  از  و  نرم شدن روده ها  برای صاف کردن سینه و   -14
با شکر و کتیرا مخلوط کرده و  را  بادام  باید روغن  سرفه خشک 

بخورید.
15- روغن بادام را با آب گرم مخلوط کنید داروی خوبی برای رفع 

اسهال و دل پیچه بچه ها خواهد بود.
را  کردن  ادرار  و  کرده  خارج  را  مثانه  سنگ  مخلوط  این  ضمنا 

آسان می کند.
16- براي درمان نقرس و رفع خمیدگی پیران، مهره های پشت را 

با روغن بادام چرب کنید.
17- برگ تازه درخت بادام مسهل و ضد کرم است.

18- برگ خشک شده درخت بادام قابض بوده و اسهال را از بین 
می برد.

19- روغن بادام شیرین به دلیل خاصیت نرم کنندگی و ضد التهاب 
در کرم ها و پمادها بکار می رود.

20- برای رفع بیماري های سینه، روغن بادام شیرین را با هم وزن 
آن عسل و یک زرده تخم مرغ مخلوط کنید که به صورت خمیر 
یک نواختی درآید.سپس به آن جوشانده گل ختمی اضافه کرده 

و یک قاشق چایخوری از آن را به فاصله هر سه ساعت بخورید.
21- برای رفع خارش پوست بچه هائی که که سرخک و مخملک 
را  بمالید خارش  آن ها  بدن  تمام سطوح  در  را  بادام  روغن  دارند 

تسکین می دهد.
و  کرده  رفع  را  التهاب  پوست  روی  بر  بادام  روغن  مالیدن   -22

سوختگی را درمان می کند.
23- روغن بادام اگزما را رفع می کند.

*خواص بادام تلخ:
مغز بادام تلخ از نظر طب قدیم ایران خیلی گرم و خشک است.

1- بادام تلخ را آسیاب کرده و با سرکه مخلوط کنید ضماد خوبی 
برای سر درد می باشد هم چنین مالیدن آن بر دور چشم برای 

تقویت بینایی مفید است.
2- خوردن بادام تلخ برای تنگی نفس، سرفه و ورم ریه مفید است.

3- بادام تلخ رابا عسل بخورید کبد و طحال را تمیز می کند.
4- برای رفع درد کلیه ها بادام تلخ را با نشاسته و نعناع بخورید.

5- بادام تلخ را با عسل برای قولنج مفید است.
6-برای ازبین بردن سنگ کلیه و ناراحتی های کلیه، بادام تلخ را با 

شیره انگور مخلوط کرده و بخورید.
7-اگر عادت ماهیانه خانم ها عقب می افتد، بهترین طرز درمان آن 

قرار دادن شیاف بادام تلخ در مهبل است.
8-برای از بین بردن لکه های صورت، بادام تلخ را پودر کنید و با 
پوست  روی  و  کنید  ازآن درست  و ضمادی  سرکه مخلوط کرده 

بمالید.
9- ضماد بادام تلخ برای درمان زخم های کهنه خارش و مخملک 

بکار می رود.
10- ضماد ریشه درخت بادام تلخ برای درمان انواع دردها مفید 

است.
11- ضماد ریشه درخت بادام برای پاک کردن طحال، کلیه و دفع 

کرم روده بکار می رود.
12- دم کرده ریشه درخت بادام تلخ برای پاک کردن طحال، و 

دفع کرم روده بکار می رود.
13- روغن بادام تلخ خاصیت مسهلی دارد.

برای تنگی نفس، درد کلیه و خارج کردن  تلخ  بادام  14- روغن 
سنگ مثانه مفید است.

15- برای رفع زنگ زدن و صدا در گوش یک قطره از روغن بادام 
تلخ را در گوش بریزید.

16- مالیدن روغن بادام تلخ روی صورت ، لکه ها و چین و چروک 
را از بین می برد.

17- روغن بادام تلخ ترک دست و پا را که از سرما ایجاد شده از 
بین می برد.

و  کنند  درست  تلخ خمیری  بادام  از  اگر  اگزما  به  مبتالیان   -18
از آن به جای صابون برای شستن نقاطی که مبتال به اگزما است 

استفاده کنند به زودی بهبود می یابند.
19- خمیر بادام تلخ برای رفع بوی بد پا و زیر بغل مفید است.

20- روغن بادام تلخ برای درمان سیاه سرفه مفید است.

سالمت باشیم

افزایش بهره وری ژنراتورهای 
بادی به کمک هوش مصنوعی

پیش بینی  برای  پروژه ای  روی  کار  حال  در  گوگل 
است؛ سیستم هوشمندی  مختلف  مناطق  در  باد  وضعیت 
اتکاپذیری توربین های بادی را به  که می تواند بهره وری و 

شکل قابل مالحظه ای افزایش دهد.
از اصلی ترین منابع  انرژی بادی به عنوان یکی  از  استفاده 
این  بادخیز،  مناطق  در  خصوصا  بازگشت پذیر  انرژی های 
حال  این  با  است،  فراگیر شدن  حال  در  به سرعت  روزها 
به وضعیت  بادی کامال متکی  ژنراتورهای  بهره وری  میزان 

وزش باد در شرایط مختلف است. 
در این میان، شرکت گوگل با کمک شرکت انگلیسی »دیپ 
مایند« DeepMind در حال توسعه و آزمایش سیستم 

هوشمندی برای بهبود بهره وری توربین های بادی است.
و  شد  آغاز  پیش  سال  از  هوشمند  سیستم  این  توسعه 
بر یادگیری  ابداع روشی مبتنی  کار اصلی آن در حقیقت 
ماشینی برای برآورد میزان انرژی تولیدی ژنراتورهای بادی 
در 36 ساعت آینده است، بر این اساس فقط کافی است تا 
سیستم با اطالعات هواشناسی و داده های وضعیت کنونی 
دقیقی  نسبتا  پیش بینی های  بتواند  تا  شود  تغذیه  ژنراتور 
میزان  روی  می تواند  کاربر  ترتیب  این  به  و  دهد  ارائه  را 
قابل اتکایی از انرژی تولیدی حداقل در 36 ساعت آینده 

حساب کند.
از  یکی  عنوان  به  روزها  این  که   DeepMind شرکت 
پیشگامان حوزه هوش مصنوعی شناخته می شود کار خود 
در این حوزه را در سال 2010 شروع کرد و چهار سال بعد 
توسط آلفابت - شرکت مادر گوگل- خریداری شد و تقریبا 
تمامی پروژه های مرتبط با هوش مصنوعی گوگل و آلفابت 
این روزها توسط همین شرکت یا با همکاری آن در دست 

اقدام است.

توسعه روستاهابا یک و نیم 
میلیارد دالر 

معاون امور توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست 
جمهوری از اختصاص اعتبار از صندوق توسعه ملی جهت 

توسعه روستا ها خبر داد.
مناطق  و  روستایی  توسعه  امور  معاون  »محمدامید«، 
ملی  همایش  خبری  نشست  در  جمهوری  ریاست  محروم 
نقش اقامتگاه های بوم گردی در توسعه پایدار روستایی و 
توسعه  برنامه هایی که می تواند در  از  عشایری گفت: یکی 
روستا ها و پایداری و ماندگاری روستاییان در روستا موثر 

باشد، اقامتگا های روستایی است.
ریاست  محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه  امور  معاون 
جمهوری افزود: اقامتگاه های بوم گردی باعث ایجاد اشتغال 
در روستا ها و توجه و سفر مردم به این مناطق می شود و 

مردم می توانندایام خوبی را در طبیعت داشته باشند.
امید با اشاره به شکل گیری اقامتگاه های بوم گردی تصریح 
کرد: این حرکت در کشور به صورت نظام مندهستند و از 
اما اوج  حدود 10 سال گذشته در کشور آغاز شده است، 
اتفاقات در خصوص اقامتگاه های بوم گردی از سال گذشته 

آغاز شده است.
ریاست  محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه  امور  معاون 
جمهوری با بیان این که یک و نیم میلیارد دالر از صندوق 
کرده  پیدا  اختصاص  روستا ها  توسعه  جهت  ملی  توسعه 
 18 یعنی  آن  درصد  ده  حدود  مبلغ  این  از  گفت:  است، 
هزار میلیارد تومان برای اقامتگاه های بوم گردی پیش بینی 

شده است.
وی ادامه داد: هزار و 308 باب اقامتگاه بوم گردی در بیش 
از هزار و 200 روستا در سراسر کشور فعال شده و مردم در 
ایام مختلف مانند عید نوروز می توانند از آن استفاده کنند.

خارجی  گردشگران  خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان  امید 
استقبال مناسبی از مناطق مختلف کشورمان داشتند و ما 
معتقدیم یکی از اشتغال های موثر و بسیار خوب و تاثیرگذار 
 6 هم  تاکنون  است؛  گردشگری  بحث  همین  روستا ها  در 
هزار میلیارد تومان از این مبلغ هزینه شده و 190 هزار نفر 

در این بخش فعالیت می کنند.
معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری با اشاره به این که 
بخش بوم گردی مکمل بخش های روستایی است، تصریح 
بوم  اقامتگاه های  و تالش جامعه حرفه ای  کرد:با مشارکت 
روز شنبه  و همایش  و سامان خواهد گرفت  ایجاد  گردی 
11اسفندهم با اهداف حمایت معنوی از نقش توسعه بوم 
گردی،  بوم  توسعه  خصوص  در  ملی  اندیشی  هم  گردی، 
تقویت و نقش توسعه بوم گردی در سفر و گردشگری، هم 
اقامتگاه های بوم گردی  از  چنین ترغیب مردم بر استفاده 
برگزار است و هدف اصلی از این همایش در حقیقت تحکیم 
ارتباط بین دستگاه های اجرایی با اقامتگاه های بوم گردی 

است.
طرح های  موسسان  با  مسووالن  ارتباط  به  اشاره  امیدبا 
موسوم به بوم گردی، گفت: بر این اساس بنا شد دوستان 
در حوزه بوم گردی چالش های خود را مطرح و دستگاه های 

اجرایی عالوه بر شنیدن آن ها به ارائه راهکار بپردازند.
یادآور  پایان  در  ریاست جمهوری  روستایی  توسعه  معاون 
شد: همایش روز شنبه شامل دو بخش که یکی سخنرانی 
و  اقامتگاهداران  بین  اندیشی  هم  دیگری  و  مسووالن 
نقش  که  این  ضمن  است؛  نشست  در  حاضر  مسووالن 
زنجیره  یک  ایجاد  کشور  اقتصاد  توسعه  برای  گردی  بوم 

هوشمند گردشگری است.

ایرنا - سه حوضه آبی شمال و جنوب ایران، 
زیستگاه هزاران گونه آب زی است که ظرفیت 
بسیار باالیی از لحاظ اقتصادی و توسعه پایدار 
دارند، اما عوامل مختلف موجب تهدید حیات 
 21 که  طوری  به  شده  آن ها  از  زیادی  بخش 
حفاظت  نیازمند  خزر  دریای  گونه های  درصد 
و 6 درصد نیز در معرض خطر انقراض هستند.

در  موجود  زیستمندان  کارشناسان،  اعتقاد  به 
بسیار  انسان ها  و  زیست  محیط  برای  طبیعت 
ارزش ذاتی  بر  بر همین اساس  مفید هستند، 
حیات وحش و کارکردهای مختلف آن شامل 
کارکردهای محیط زیستی، ژنتیکی، اقتصادی، 
اجتماعی، علمی، آموزشی، فرهنگی، تفریحی، 
حیات  نقش  چنین  هم  و  شناختی  زیبایی 
تاکید  انسانی  رفاه  و  پایدار  توسعه  در  وحش 

شده است. 
طبق آمار سال 2015، بیش از 61 هزار گونه 
زندگی می کنند که حدود 6  دنیا  جانوری در 
هزار گونه از آن ها در معرض تهدید قرار دارند، 
 IUCN سرخ  فهرست  اساس  بر  آمار  این 
)اتحادیه بین المللی حفاظت از محیط زیست( 
تهیه شده و نشان می دهد که اکنون 9.7 درصد 

مهره داران جهان در معرض تهدید هستند. 
مهره دار  گونه   170 و  هزار  حدود  ایران،  در 

IUCN حدود  بر اساس فهرست سرخ  وجود دارد که 
78 گونه از آن ها در معرض تهدید هستند البته درجه 
این تهدیدها مختلف بوده و ممکن است برخی از آن ها 
کمتر  درجه  با  برخی  و  انقراض  معرض  در  شدت  به 
باشند اما آنچه گفته شده این است که حدود 7 درصد 
تهدید  معرض  در  کشور  مهره دار  جانوری  گونه های  از 

قرار دارند. 
وجود  با  آن ها  زنده  موجودات  و  دریاها  میان،  این  در 
باید به  اهمیت زیادشان در چرخه طبیعت، آن طور که 
امسال  اما  است  نشده  توجه  ارزشمند  اکوسیستم  این 
راستا  همین  در  و  شده  معطوف  سمت  این  به  نگاه ها 
امسال روز جهانی حیات وحش به اکوسیستم های آبی 

مانند دریاها و اقیانوس ها اختصاص یافته است. 
شعار امسال روز جهانی حیات وحش »حفاظت از چرخه 
حیات زیر دریا برای مردم و کره زمین« تعیین شده که 
است.  برای طبیعت  زیست بوم  این  اهمیت   نشان دهنده 
سوم مارس )12 اسفند( سالروز آغاز به کار کنوانسیون 
 )CITES( منع تجارت گونه  های نادر گیاهی و جانوری
نامگذاری  روز جهانی حیات وحش  عنوان  به  که  است 

شده است.
در ایران اولین سالروز جهانی حیات وحش در 12 اسفند 
ماه 92 گرامی داشته شد و از آن سال به بعد سعی شد 

اقداماتی در این زمینه انجام شود. 
دریاها و اقیانوس ها با وسعت بیش از 71 درصد سطح 
کره زمین و برخورداری از باالترین تنوع زیستی مطرح 
از  مجموعه ای  به  علمی  نظر  از  زیستی  تنوع  هستند، 
یک  در  اکوسیستمی  تنوع  و  گونه ای  تنوع  ژنی،  تنوع 
منطقه اطالق می شود اما به زبان ساده تر تنوع زیستی 
را می توان گوناگونی در شکل حیات یک منطقه دانست، 
که  است  طبیعی  ثروت  یک  زیستی  تنوع  حقیقت  در 
پوشاک، خوراک، مسکن و حتی  زمینه  را در  بشر  نیاز 

سالمتی روح و روان تامین می کند.
سازمان  دریایی  زیست بوم  مدیرکل  میرشکار«  »داود 
حفاظت محیط زیست همزمان با سالروز جهانی حیات 
حیات  جهانی  روز  امسال  شعار  داشت:  اظهار  وحش 
وحش »حفاظت از چرخه حیات زیر دریا برای مردم و 

کره زمین« تعیین شده است.
نعمات  از  دارند  دریا  که  دنیا کشورهایی  در  افزود:  وی 
آن نیز بهره می برند، برداشت از منابع دریایی می تواند 
نیازهای آن سرزمین را مرتفع و بحث  از  بخش زیادی 
امنیت غذایی آن را تامین کند لذا دارا بودن یک کشور از 
سواحل و دریا یک مزیت است غیر از آن که برداشت از 
منابع زیستی انجام می شود فعالیت های اقتصادی، حمل 
از مزیت هایی  انرژی همه  و  و نقل کاال، مواد سوختی 

است که دریاها برای یک کشور به ارمغان می آورند. 
نیز  وی خاطرنشان کرد: همان طور که در قرآن کریم 
آمده، حیات از زیر دریاها آغاز شده، از این رو این مقوله 
بسیار حایز اهمیت است، همواره زندگی در زیر دریاها 
داشته  آن ها  در کشف  و سعی  بوده  جالب  انسان  برای 
معتقدند  دانشمندان  کنجکاوی ها  این  تمام  با  اما  است 
هنوز شاید بسیاری از گونه های دریایی شناسایی نشده 

باشند.
از  و  خزر  دریای  با  شمال  از  ایران  داد:  ادامه  میرشکار 
و  شده  احاطه  عمان  دریای  و  فارس  خلیج  با  جنوب 
این سه دریا مزایای ویژه ای هم از نظر اقتصادی و هم 

استراتژیک برای کشور ایجاد کرده است. 
وی گفت: خلیج فارس و دریای عمان با دارا بودن منابع 
عظیم زیستی و ذخایر عظیم غیر زیستی از بزرگ ترین 
آب سنگ های  مانند  دریایی  موجودات  پناهگاه های 
مرجانی، ماهیان کوچک، ماهیان شیالتی و غیر شیالتی، 
دریایی،  شقایق های  تنان،  نرم  حلزون ها،  صدف ها، 
پشت ها،  الک  دریایی،  عروس  های  دریایی،  اسفنج  های 
از موجودات دریایی  بسیاری  و  دلفین ها، کوسه ماهی ها 

دیگر است.
گونه   15 ماهی،  گونه   600 و  هزار  از  بیش  افزود:  وی 
 5 دلفین،  گونه   7 دریایی،  پستانداران  گونه   10 میگو، 
آب سنگ  گونه   100 از  بیش  دریایی،  الک پشت  گونه 
جنوب  آب های  در  پرنده  گونه   70 از  بیش  و  مرجانی 
ایران گزارش شده است، الک پشت های دریایی و برخی 
ماهیان از جمله کوسه ماهی ها جزو گونه های در معرض 

خطر محسوب می شوند. 
و  مانگرو  جنگل های  چنین  هم  داد:  ادامه  میرشکار 
آب سنگ های مرجانی دو زیستگاه با اهمیت و پر تولید 
خلیج فارس و دریای عمان هستند که جنگل های مانگرو 

به عنوان اکوسیستم های حایل بین دریا و خشکی است 
مجموع  و  شده  تشکیل  چندل  و  حرا  گونه  دو  از  که 
ایران  سواحل  در  را  هکتار  هزار   21 از  بیش  مساحتی 
شامل می شود. وی اظهار داشت: در واقع در خلیج فارس 
تولید  پر  و  ارزش  با  بسیار  زیستگاه  دو  عمان  دریای  و 
مانند جنگل های حرا و آب سنگ های مرجانی وجود دارد 
که از زیستگاه های پر تولید کره زمین محسوب می شوند 
یعنی تولید اولیه آن ها بسیار باالست و ماهیان شیالتی 
لذا  بسیارزیاد است  زادآوری در آن ها  و  تولید می کنند 

بیوم زنده ای که تولید می کنند بسیار باال است. 
محیط  حفاظت  سازمان  دریایی  بوم  زیست  مدیرکل 
از  بعد  مرجانی  آب سنگ های  داشت:  اظهار  زیست 
کره  پرتولید  بیوم  دومین  عنوان  به  جنگل های حاره ای 
زمین محسوب می شود، در واقع حیات بیش از هزاران 
این  است  مرتبط  زیستگاه ها  این  به  جانوری  گونه 
زمان  گذراندن  زادآوری،  برای  امن  محیطی  زیستگاه ها 
واقع  در  و  هستند  گونه ها  این  برای  نوزادی  و  الروی 
نوزادگاه های ما در دریاها محسوب می شوند، البته باید 
بدانیم آب سنگ های مرجانی جزو گونه های در معرض 

انقراض در کل کره زمین هستند.
دریایی، سواحل صخره ای، سواحل  علف های  گفت:  وی 
شن و ماسه ای، مناطق جزر و مدی، مصب ها، خوریات و 
خلیج ها از دیگر زیستگاه های دریایی محسوب می شوند 
که تنوع زیستی منحصر به فردی را در خود جای داده اند.

میرشکار افزود: این زیستگاه ها مزایای بسیار زیادی چه از 
حیث اقتصادی، تنوع زیستی و گردشگری برای ما ایجاد 
درستی  به  توانستیم  پتانسیل ها  این  از  برخی  از  کردند 
استفاده کنیم و از برخی نیز به علت برداشت بی رویه و 
تخریب زیستگاه ها محروم شدیم و در برخی نقاط کشور 
مانند خلیج نایبند این زیستگاه ها کارکرد اصلی خود را 
به دالیل مختلف اعم از تخریب، آلودگی باال و استحصال 

سواحل از دست داده و یا بسیار ضعیف شده اند. 
وی به گونه های دریایی در خطر انقراض در خلیج فارس 
اشاره کرد و گفت: الک پشت های دریایی، پرندگان آبزی 
و کنار آبزی، پستانداران دریایی و برخی از ماهیان، شکم 
خطر  در  گونه های  جزو  خارپوستان  و  صدف ها  پایان، 

انقراض هستند.
عقابی،  منقار  شامل  الک پشت  گونه   5 افزود:  میرشکار 
پشت چرمی، سبز، زیتونی و سرخ در خلیج فارس وجود 
زیتونی در یک  و  دارد که الک پشت منقار عقابی، سبز 
فارس،  خلیج  سواحل  در  تخم گذاری  برای  اخیر  دهه 

جزایر و دریای عمان دیده شده اند. 
وی درباره تعداد گونه های دریایی در خلیج فارس گفت: 
طی بررسی های اخیر که در حوزه سواحل مکران انجام 
شد بنا به گفته صیادان با برابری در کلیدهای شناسایی 
نهنگ ها  و  دلفین ها  مانند  دریایی  گونه   19 حدود 
شناسایی شده است اما گزارش تکمیلی با پایش میدانی 
توسط کارشناسان پستانداران دریایی در حال انجام است 
 10 گذشته  در  می شود،  اعالم  شدن  نهایی  از  بعد  که 
به 19 گونه  اکنون  بود که  اعالم شده  گونه پستانداران 

رسیده است. 
میرشکار اظهار داشت: 100 گونه آب سنگ های مرجانی 
ثبت شده در خلیج فارس و دریای عمان وجود دارد که 
تغییرات  ناپایدار،  بهره برداری  علت  به  آن ها  از  بسیاری 
مجاز،  غیر  و  مسووالنه  غیر  صیادی  و  صید  اقلیم، 
آلودگی ها، استحصال زمین از دریا و گردشگری دریایی 

غیر مسووالنه در معرض خطر انقراض هستند.
میرشکار درباره وضعیت زیستی دریای خزر گفت: دریای 
و  است  دنیا  ماهیان  گرانبهاترین  مامن  و  زیستگاه  خزر 
گونه  بهترین  است،  غنی  بسیار  زیستی  تنوع  لحاظ  به 
از  ماهیان خاویاری است که  ماهیان خزر،  شناخته شده 
جزو  زیستی  تنوع  حیث  از  و  ارزش  با  اقتصادی  منابع 

گونه های ارزشمند این اکوسیستم محسوب می شوند.
وی افزود: تاکنون بیش از دو هزار گونه در دریای خزر 
این  فون  ماهیان مهم ترین  شناسایی شده است، حضور 
اکوسیستم آبی به شمار می رود، اکوسیستم دریای خزر 
دارای 133 گونه ماهی، 380 گونه زئوبنتوز، 315 گونه 
زئوپالنکتون ،450 گونه فیتوپالنکتون و 466 گونه پرنده 

است.
میرشکار ادامه داد: از میان ماهیان شناسایی شده بیشتر 
ساکن آب شیرین )رودخانه ها و تاالب ها( هستند و حدود 
23 درصد از آن ها را ماهیان مهاجر از دریا به رودخانه 
ماهی  گونه های  از  درصد   17 حدود  می دهند،  تشکیل 
گونه های  از  درصد   44 هستند.  بومی  غیر  منطقه  این 
دارند  اقتصادی  بهره برداری  قابلیت  منطقه  این  ماهیان 

انحصاری  این منطقه،  ماهیان  از گونه های  و 24 درصد 
وجودندارند. دنیا  ودرسایرنقاط  خزربوده   دریای 

دارای  لحاظ حفاظتی  به  گونه ها  این  داشت:  اظهار  وی 
ارزش ویژه ای هستند ضمن این که از خصوصیات ویژه 
این اکوسیستم منحصر به فرد به حساب می آیند و باید 
نسبت به حفاظت از آن ها تمهیدات خاصی صورت گیرد.

در  شدیدا  منطقه  این  گونه های  از  درصد   6 گفت:  وی 
معرض خطر انقراض هستند، 21 درصد نیازمند حفاظت 
بوده و فقط 36 درصد وضعیت خوبی دارند، به طور کلی 
تخریب زیستگاه مخصوصا برای ماهیانی که مهاجر بوده 
و در رودخانه تولید مثل می کنند؛ چرخه زندگی آن ها را 
به خصوص در دوره تولید مثل برهم زده است، هم چنین 
صید بی رویه گونه های اقتصادی از عوامل مهم در خطر 
انقراض قرار گرفتن گونه های ماهیان این منطقه هستند. 
میرشکار به کاهش تنوع زیستی در دنیا و کشور اشاره کرد 
و گفت: بی توجهی به ارزش های زیست محیطی و تنوع 
بهره برداری، در دسترس  پایدار  و عدم مدیریت  زیستی 
نبودن اطالعات پایش های مستمر گونه ها و زیستگاه ها، 
افزایش جمعیت و گسترش فعالیت های انسانی به ویژه 
در مناطق حساس اکولوژیکی، جدایی حفاظت و توسعه 
اقتصادی و عدم انطباق برنامه های توسعه ای با برنامه های 
حد  از  بیش  مصرف  و  اراضی  کاربری  تغییر  حفاظتی، 
سموم، کودهای شیمیایی و آفت کش ها برخی از دالیل 

کاهش تنوع زیستی است. 
و  گیاهی  منابع  از  حد  از  بیش  بهره برداری  افزود:  وی 
جانوری، آلودگی آب و خاک در اثر فعالیت های مختلف 
صنعتی و کشاورزی، انتقال و معرفی گونه های غیر بومی، 
و  صید  گیاهی،  بذرهای  و  حیوانات  قانونی  غیر  تجارت 
نامتعارف و  ابزارهای  شکار غیر مسووالنه و غیر مجاز و 
کاهش  دالیل  دیگر  از  صید  و  شکار  بی شمار  غیرمجاز 

تنوع زیستی در سطح جهان و ایران است. 
از  پایدار  بهره برداری  و  حفاظت  کرد:  تاکید  وی 
است،  زیستی  تنوع  نجات  راه  طبیعی  اکوسیستم های 
ارکان  تمامی  توسط  موضوع  این  پذیرش  صورت  در 
این  اول  بود  خواهیم  روبه رو  واقعیت  دو  با  جامعه  یک 
که زیستگاه ها با سرعتی پر شتاب در حال نابودی است 
زیستی  تنوع  چهارم  یک  زیستگاه ها  نابودی  با  همراه  و 
را  زیستگاه ها  که  این  دوم  می شود،  محو  نیز  جهان 
با معرفی معیشت های  این که  داد مگر  نجات  نمی توان 
مشارکت  زندگی،  و  معیشت  سطح  ارتقای  و  جایگزین 
جوامع محلی را در حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع 

طبیعی داشته باشیم. 
زیست  محیط  معاونت  راستا  این  در  گفت:  میرشکار 
را  اقدامات خود  دریایی سازمان حفاظت محیط زیست 
به سه سطح ملی، بین المللی و منطقه ای معطوف کرده 

است.
برگزاری  طریق  از  محلی  جوامع  »آموزش  افزود:  وی 
در  گونه های  حفاظت  منظور  به  آموزشی  کارگاه های 
معرض خطر انقراض و امداد و نجات آن ها و هم چنین 
و  دولتی  ادارات  مدارس،  سطح  در  همگانی  آموزش 
از  حفاظت  ملی  اقدام  برنامه های  »تدوین  نظامیان«، 
گونه های در معرض خطر انقراض و زیستگاه های طبیعی 
برنامه ها  کردن  »اجرایی  ذینفعان«،  تمامی  مشارکت  با 
منطقه ای  و  بین المللی  کنوانسیون های  سیاست های  و 
 CMS. CBD ،CITES( زیستی  تنوع  از  حفاظت 
جمله  از  زیستی  تنوع  پایش  و  تهران(  کنوانسیون   ،
گونه های در معرض خطر انقراض، زیستگاه های با اهمیت 

برخی از اقدامات این معاونت است. 
میرشکار ادامه داد: »امداد و نجات تنوع زیستی دریایی 
از جمله پستانداران دریایی و الک پشت های دریایی«، 
»تدوین پروپزال پیشنهاد اضافه شدن گونه های در معرض 
لیست  در  ها  آن  نام  گنجاندن  جهت  توجیه  و  تهدید 
حفاظت  راستای  در  مربوطه  کنوانسیون های  ضمایم 
موثرتر از آن گونه ها«، »همکاری در برگزاری نشست ها، 
تنوع  از  حفاظت  موضوع  با  همایش های  کنفرانس ها، 
دولتی،  نهادهای  دانشگاهیان،  و جلب مشارکت  زیستی 
غیردولتی و ارگان های نظامی و انتظامی«، »انعقاد تفاهم 
با نهادهای ملی اعم از دولتی و غیردولتی و مردم    نامه 
نهاد و هم چنین تفاهم  نامه با سایر کشورها در راستای 
حفاظت از تنوع زیستی« و »همکاری در تدوین، ترجمه 
و چاپ کتاب و راهنماهای مرتبط با حوزه تنوع زیستی 
و حفاظت از آن ها« از دیگر برنامه های معاونت دریایی 
سازمان محیط زیست در راستای حفاظت و بهره برداری 

پایدار از اکوسیستم های طبیعی است.

حفاظت از حیات زیر آب؛ ضامن توسعه پایدار
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

ثبت نام بیش از یک میلیون و 
11۶ هزار نفر در کنکور 98

سنجش  سازمان  عالی  مشاور   - فارس  خبرگزاری 
آموزش کشور از ثبت نام بیش از یک میلیون و 116 هزار 

نفر در کنکور 98 خبر داد.

حسین توکلی مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش 
کشوربا اشاره به پایان فرصت مجدد ثبت نام در کنکور 98 
روز 22 اسفند از ثبت نام بیش از یک میلیون و 116 هزار 

نفر در این آزمون خبر داد.
برای   98 سال  سراسری  کنکور  ثبت نام  وی،  گفته  به 
پذیرش دانشجو در رشته های با آزمون و دوره های روزانه، 
خودگردان  پردیس های  مجازی،  حضوری،  نیمه  شبانه، 
دانشگاه ها، دانشگاه پیام نور، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
و  دانشگاه ها  مازاد  ظرفیت  غیرانتفاعی،  و  غیردولتی  عالی 
رشته های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسالمی انجام شد.

از   98 سراسری  کنکور  ثبت نام  که  این  بیان  با  توکلی 
چهارشنبه 24 بهمن از طریق سایت سازمان سنجش آغاز 
آمار  اساس  بر  گفت:  یافت،  پایان  اسفند   6 دوشنبه  و  شد 
اولیه، تعداد یک میلیون و 76 هزار و 657 نفر در این آزمون 

ثبت نام کرده اند.
در  که  داوطلبانی  با  مساعدت  منظور  به  کرد:  خاطر  وی 
مهلت تعیین شده موفق به دریافت سوابق تحصیلی نشدند 
نام نکردند مهلت  یا به هر دلیل دیگر در کنکور 98 ثبت 
گرفته  نظر  در   97 اسفند   22 تا   19 روزهای  در  مجددی 
شد که بر اساس آمار اولیه، در مهلت مجدد کنکور 98 در 
نفر  و 339  هزار  تعداد 40  اسفند 97  تا 22  روزهای 19 

ثبت نام کرده اند.
به گفته توکلی، در مجموع با توجه به آمار ثبت نام کنندگان 
در فرصت اول و فرصت مجدد ثبت نام، تعداد یک میلیون و 
116 هزار و 996 داوطلب برای کنکور 98 ثبت نام کرده اند.

روزهای  در  آزمون سراسری سال 98  که  این  بیان  با  وی 
امتحانی  حوزه های  در  تیرماه   14 13و  و جمعه  پنجشنبه 
آزمون  داوطلبان  برای  گفت:  می شود،  برگزار  مربوط 
سراسری سال 1398 با توجه به نوع نظام آموزشی دو نوع 
سوال متفاوت تهیه و در جلسه آزمون تحویل خواهد شد. 
برای داوطلبان نظام آموزشی جدید 6-3-3 )دانش آموزان 
فعلی نظام جدید پایه دوازدهم( یک نوع سوال و برای نظام 
ترمی  و  پیش دانشگاهی(  )دارنده  واحدی  سالی  آموزشی 
واحدی )دارنده پیش دانشگاهی( و نظام قدیم یک نوع سوال 

دیگر طراحی می شود.

 گزینش: نیما موسوی

 »احمدشاملو«

 تا آخرین ستاره ی شب بگذرد مرا
 بی خوف و بی خیال بر این بُرِج خوف و خشم،

 بیدار می نشینم در سردچاِل خویش
 شب تا سپیده خواب نمی جنبدم به چشم،

 شب در کمیِن شعری ُگمنام و ناسرود
 چون جغد می نشینم در زیِج رنِج کور
 می جویمش به کنگره ی ابِر شب نورد

 می جویمش به سوسوی تک اختراِن دور.
 در خون و در ستاره و در باد، روز و شب

 دنباِل شعِر گم شده ی خود دویده ام
 بر هر کلوخ پاره ی این راِه پیچ پیچ

 نقشی ز شعِر گم شده ی خود کشیده ام.
 تا دوردسِت منظره، دشت است و باد و باد

 من بادگرِد دشتم و از دشت رانده ام
 تا دوردسِت منظره، کوه است و برف و برف

 من برف کاِو کوهم و از کوه مانده ام.
 اکنون درین مغاِک غم اندود، شب به شب

 تابوت های خالی در خاک می کنم.
 موجی شکسته می رسد از دور و من عبوس

 با پنجه های درد بر او دست می زنم.
 تا صبح زیِر پنجره ی کوِر آهنین

 بیدار می نشینم و می کاوم آسمان
 در راه های گم شده، لب های بی سرود
 ای شعِر ناسروده! کجا گیرمت نشان؟

1333 زنداِن قصر

***** 

»حمیدمصدق«

 گفتم؛ بهار
 خنده زد و گفت؛

 ای دریغ
 دیگر بهاِر رفته نمی اید

 گفتم؛ پرنده ؟
 گفت؛ این جا پرنده نیست

 این جا گلی که باز کند لب به خنده نیست
 گفتم؛

 درون چشم تو دیگر ؟
 گفت؛ دیگر نشان ز باده مستی دهنده نیست
 این جا به جز سکوت، سکوتی گزنده، نیست

*****

 »شیون فومنی«

 دیدگانت خار در دل دارد اّما، دیدنی است 
 زخم غربت دیدگان از چشم صحرا، دیدنی است 
 بی دهن، چون غنچه می خندی به روی آفتاب 

 فصل عطرافشانی باغ تماشا دیدنی است 
 اشک ما هرگز نمی آید به چشم اهل خاک 

 گریه ی دریا پسند ماهیان نادیدنی است 
 پشت مژگاِن تِر مهتاب می خواند خروس 

 بامداد شسته از باران فردا دیدنی است 
 رنگ نپذیری اگر از طیف بازیگاه نور 

 دیدنی نادیدنی، نادیدنی ها دیدنی است 
 گونه ی گل آتشین شد چشم گلگشتی نماند 

 چشم خوش بینی اگر می بود، دنیا دیدنی است 
 آه ... ای خون رهائی در رگ زنجیریان 

 نعره ی مستاِن از عشق تو رسوا، دیدنی است 
 از دو سوی پل اگر یک روز روی آور شویم 

 چشم بندی های اشک شوق، آن جا دیدنی است 
 جلوه کن ای ماه در ایوان دل های خراب 

 هم از این آئینه، آن روی دل آرا دیدنی است 
 آب از تو پرتالطم، خاک از تو پر طنین 

 از تو هر نقشی که می بندم به رویا دیدنی است 
 پچ پچی با ساحل خاموش دارد از تو موج 

 می رسی در مقدمت آشوب دریا دیدنی است 
 من نه ققنوسم ولی گرِد سرت پرواز من 
 با دو بال آتشین پروانه آسا دیدنی است 
 جویباری از سرشک آورده ام نازی برم 

 سرکشی هایت ولی ای سرو باال دیدنی است 
 خار حسرت می خورم از چشم خرما رنگ تو 

 دست ما کوتاه و بر نخل تو خرما دیدنی است 
 با کسی جز با غمش، »شیون« نمی جوشد دلم 

در کنار دیگران تنهائی ما دیدنی است

به  کشورمان  جمهوری  رییس  روحانی  حسن   - ایران  اتاق 
دعوت رسمی رئیس جمهور عراق، در صدر یک هیات سیاسی 

و اقتصادی برای دیدارسه روزه به عراق رفت.
رئیس  با  جانبه ای  دو  مذاکرات  سفر  این  در  جمهور  رئیس  
و  فی مابین  روابط  خصوص  در  عراق  نخست وزیر  و   جمهور 

همکاری های منطقه ای دو کشورداشت.
جلسه با رئیس و نمایندگان مجلس عراق، شرکت در همایش 
تجاری با حضور بخش های دولتی و خصوصی ایران و عراق و 
هم چنین دیدار با سایر مسووالن بلندپایه عراقی و نیز برخی 
دیگر  از  کشور  این  اجتماعی  و  سیاسی  گروه های  نخبگان، 

برنامه های رئیس جمهوری در سفر به عراق بود.
سرپرستی  به  نیز  خصوصی  بخش  فعاالن  نفره   30 هیات 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس  شافعی  غالمحسین 
همراهی  بغداد  به  سفر  در  را  روحانی  حسن  ایران   کشاورزی 

کردند.
روحانی پیش از ترک تهران و در فرودگاه مهرآباد به خبرنگاران 
درباره اهداف و برنامه های سفر به عراق، گفت: هدف این سفر، 
روابط  یک  عراق  و  ایران  روابط  است.  دوجانبه  روابط  گسترش 

ویژه ای و  زمینه همکاری ها بین دو کشور بسیار زیاد است.
اعمال  به  با توجه  اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی و  فعاالن 
تحریم های آمریکا علیه کشور، توسعه روابط ایران با همسایگان 
اهمیت  به عنوان مهم ترین مساله در روابط خارجی بسیار حائز 
است و نباید از سرمایه گذاری های مشترک با کشورهایی مانند 

عراق، سوریه و افغانستان غفلت ورزید.
عراق، همسایه استراتژیک و بزرگ ترین شریک تجاری ایران در 
منطقه است که بخش قابل  توجهی از صادرات کاالیی کشورمان 
نشان  ایران  گمرک  آمارهای  است.  داده  اختصاص  خود  به  را 
از چین دومین  بعد  و  اولین مقصد منطقه ای  به  می دهد عراق 
است.  تبدیل شده  ایران  مقصد جهانی صادرات کاال و خدمات 
آمار گمرک از تجارت 10 ماهه کشور نشان می دهد در این دوره 
زمانی ارزش صادرات غیرنفتی ایران به عراق به 7 میلیارد و 515 
میلیون دالر رسیده که فقط 9 میلیون دالر کمتر از صادرات به 
چین است. دو کشور هدف گذاری مبادالت تجاری 20 میلیارد 
دالری را در برنامه خود دارند. اما مبادالت تجاری 20 میلیارد 

دالری میان ایران و عراق چگونه ممکن می شود؟
و هانی فیصلی  در همین زمینه، کیوان کاشفی، شهال عموری 
روسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان  های 
روابط  توسعه  اهمیت  بر  تأکید  ضمن  عراق  استان  با  هم مرز 
کشور،  این  به  رئیس جمهور  سفر  و  عراق  و  ایران  اقتصادی 
عراق  و  ایران  تجارت  توسعه  زمینه های  مهم ترین  تشریح  به 

پرداختند.
*کیوان کاشفی:

در  مانع  ایجاد  و  علیه کشور  آمریکا  تحریم های  اعمال  زمان  از 

اقتصادی  فعاالن  بین الملل،  عرصه  در  پول  نقل وانتقال  نحوه 
سوریه  و  عراق  ازجمله  منطقه  کشورهای  به  که  شدند  مجبور 
بیشتر معطوف شوند. در حال حاضر شاهدیم که عراق به یکی 
به  توجه  با  و  تبدیل شده  ایران  تجاری  شرکای  مهم ترین  از 
درآمدهای نفتی این کشور و هم چنین ساختار کشور عراق که 
هنوز تولید محور نشده است، عراق را باید به عنوان کشوری در 
نظر گرفت که حداقل تا 8 سال آینده، مقصد کاالهای صادراتی 

خواهد بود.
عراق  به  ایرانی  عالی رتبه  هیات  سفر  مقدمات  پیش  مدت ها  از 
نتایج  و  مذاکرات  سفر  این  در  می رود  انتظار  و  بود  فراهم شده 
خوبی به خصوص در حوزه ترانزیت و بانکی صورت گیرد. حذف 
دالر و استفاده از پول ملی دو کشور در مبادالت اقتصادی ایران 
و عراق از دیگر مواردی است که امیدواریم در این سفر توافقات 
خوبی درباره آن انجام شود. در حال حاضر پول ایرانی در عراق 
بسیار وجود دارد و تجار عراقی با استفاده از ریال می توانند از 
ایران خرید انجام دهند که این موضوع برای کشور یک مزیت 
ایرانی در عراق  فعال  از شرکت های  بسیاری  محسوب می شود. 
دفتر دارند و توانسته اند ساختار خود را در این کشور شکل دهند. 
با بهره مندی از همین مزیت است که ایران می تواند عراق را به 
مبدأ کاالهای وارداتی کشور تبدیل  و از آن به عنوان راهکاری 
برای دور زدن تحریم ها استفاده کند. دستور کار دیگری که در 
این سفر مورد مذاکره قرار خواهد گرفت و امیدواریم که نتایج 
خوبی هم حاصل شود، بازگشایی مسیر ترانزیت کاال از ایران به 
سوریه از طریق عراق است. در حال حاضر این مسیر از طریق 
ترکیه یا بندرعباس و به شکل دریایی صورت می گیرد که این 
امر هزینه های حمل ونقل را بسیار باال می برد. در مجموع، با توجه 
به ضرباهنگی که ایران در رابطه با عراق طی 2 سال گذشته در 
که  تا همان طور  بود  نخواهد  انتظار  از  دور  پیش گرفته، چندان 
ایران  تجاری  مبادالت  سطح  کرده اند،  اعالم  کشور  مسووالن 
نکته  این  از  نباید  بااین حال  برسد.  میلیارد دالر  به 20  و عراق 
غافل ماند که تحقق این هدف در گروی حل مشکالت اقتصادی 
داخلی ازجمله رونق کسب وکار داخلی برای فعاالن اقتصادی و 

هم چنین چاره اندیشی در خصوص پیمان سپاری ارزی است.

*شهال عموری: 
نیست  اقتصادی  عراق صرفاً  و  ایران  اقتصادی  روابط  توسعه 
بلکه موجب پیوندهای عمیق سیاسی و افزایش مناسبات بین 
دو کشور خواهد شد. هم چنین در شرایط تحریم به غیر از 
واردات  عراق می توان  به کشور  از ظرفیت صادرات  استفاده 
ظرفیت های  حاضر  حال  در  باشیم.  داشته  را  کشور  این  از 
بی شماری پیش روی فعاالن اقتصادی دو کشور وجود دارد. 

بخش خصوصی می تواند در زمینه های بسیاری ازجمله صدور 
سرمایه گذاری  انرژی  و  گردشگری  مهندسی،  فنی  خدمات 

مشترک داشته باشد.
و  ساخت وساز  به  شدیدی  نیاز  داعش  از  پس  عراق  کشور 
بازار،  این  از  غفلت  صورت  در  که  دارد  مهندسی  فنی  خدمات 
از رقیبان  کشورهای همسایه وارد عراق خواهند شد. عربستان 

ما در این حوزه است.
نیز  سالمت  گردشگری  و  گردشگری  حوزه  در  این،  بر  عالوه 
ظرفیت بسیاری وجود دارد که ضرورت ایجاد شرکت هایی برای 

توسعه گردشگری سالمت را گوشزد می کند.
نباید از این نکته غفلت ورزید که بازار یک طرفه پایداری چندانی 
محقق  صورتی  در  عراق  به  صادرات  انسجام  و  داشت  نخواهد 
خواهد شد که مشوق های صادراتی به صادرکنندگان ارائه شود. 
هم چنین ایران در مقابل صادرات به عراق، واردات قابل توجهی 
از این کشور ندارد. درحالی که می توان بخشی از نیازهای وارداتی 
کشور را در شرایط تحریم از طریق عراق تأمین کرد.برای افزایش 
واردات از این کشور نیز باید به گمرکات مجوز واردات ارائه شود 
ارزی که در عراق دارند کاال  از محل  بتوانند  و صادرکنندگان، 
به تبع آن  و  واردات  افزایش  این گونه می توان شاهد  وارد کنند. 

تحقق افزایش صادرات به 20 میلیارد دالر باشیم.
*هانی فیصلی: 

توسعه و رونق اقتصادی بین دو کشور ایران و عراق میسر نخواهد 
مشکالت  کشور؛  اقتصادی  امور  در  درایت  و  همت  با  مگر  شد 
ایرانی  اقتصادی  فعاالن  روی  پیش  حاضر  حال  در  بسیاری 
برآورده شدن  و  روابط  توسعه  از  مانع  که  دارد  وجود  عراقی  و 

انتظارات تجاری مطلوب میان ایران و عراق می شود.
عدم وجود وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات در مرزهای 
مختلف عراق یکی از موانع عمده در توسعه روابط است. چون 
در حال حاضر دولت مرکزی قوی در عراق وجود ندارد و احزاب 
در آن کشور حاکم هستند، بنابراین هر حزبی بر اساس سلیقه 
خود، قوانین و مقررات را به اجرا می گذارد؛ همین موضوع باعث 

رکود تجارت شده است.
اعمال تعرفه ترجیحی بر کاالهای ایرانی از سوی دولت عراق و 
لغو روادید هم برای تجار ایرانی و هم تجار عراقی از مهم ترین 
دو  اقتصادی  روابط  توسعه  در  می تواند  که  است  راهکارهایی 

کشور موثر واقع شود.

آیا تجارت ایران و عراق۲۰میلیارددالری می شود؟

لحظاتی با شعر

معیار - مرکزی - رضا صفائی نسب:
در  و  برق  بازار  حوزه  ممیزی  اختتامیه  مراسم  در  داودی  مهندس   
جریان بازدید از پروژه ها وفعالیت های شرکت توزیع نیروی برق استان 
مرکزی، اقدامات انجام گرفته درحوزه های فنی و غیر فنی در بحث کاهش تلفات را مهم 
قلمدادکرد وافزود:استمرار کلیه فعالیت های اجرایی به فرایندهایی به منظور جلوگیری 
و  انرژی  بورس  و  برق  بازار  اهمیت  به  اشاره  با  است. وی  انرژی الزم  تلفات  برگشت  از 
تاثیرگذار بودن آن بردر آمد شرکت های توزیع برق ،افزود: حوزه بازار برق نیازمند ایجاد 
ساختار سازمانی مناسب در شرکت توانیر و شرکت های توزیع برق و تدوین استراتژی 

عملیاتی و اثربخش است.
معاون مدیر کل دفتر برنامه ریزی توزیع شرکت توانیر گفت: تغییر نگرش شرکت های 
توزیع برق در بحث کاهش تلفات ضروری است. وی خاطرنشان کرد: عملکرد بازار برق در 

ارزیابی مدیران عامل شرکت های توزیع برق تاثیرگذار است.
این  توسط  شده  انجام  فعالیت های  از  تقدیر  و  تشکر  ضمن  ادامه  در  داودی  مهندس 
شرکت، اظهار کرد: شاخص های کاهش تلفات، قابلیت اطمینان شبکه و قیمت تمام شده 

از  شاخص های کلیدی عملکرد شرکت های توزیع است. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی هم در جریان این بازدیدها به بیان 

عملکرد و اقدامات شرکت در بخش های مختلف پرداخت.
نیاز  باید منابع مورد  ادامه پروژه ها  انجام و  برای  این که  بابیان  اله داد  مهندس محمد 
تامین شود، افزود: علیرغم تنگنا های مالی در سطح وزارت نیرو، با دقت نظر انجام شده 
توانسته ایم در حوزه کاهش تلفات به وضعیت بهتری  از سهمیه تعیین شده ابالغیه توانیر 

دست یابیم.
در ادامه، معاون مدیر کل دفتر برنامه ریزی توزیع شرکت به همراه تعدادی از مسووالن 
شرکت از پروژه های میدان شریعتی ، اصالح پست پاساژ مرکزی، اصالح پست کوچه 

سعدی، کانال بازار تاریخی اراک، کانال اراک 7 و ساختمان جدید ستاد بازدید کردند.
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان مرکزی با اشاره به آماده باش نیروی های عملیاتی 
توزیع برق مرکزی با ورود سامانه بارشی برف گفت: با ورود سامانه بارشی برف به استان 

مرکزی، نیروهای عملیاتی شرکت توزیع برق به حالت آماده باش در آمده اند.
مهندس محمد اله داد افزود: تمامی اکیپ های عملیاتی شرکت توزیع برق استان مرکزی 
جهت تامین برق مطمئن و پایدار مشترکین آماده خدمت رسانی به مردم هستند. وی 
اظهار داشت: وضعیت جوی متغیر در فصل زمستان و عواملی مانند شدت سرما، باد و 

طوفان، برف سنگین و... می تواند باعث مشکالتی برای شبکه های برق شود.
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان مرکزی با بیان این که شکستن و سقوط شاخه های 
درختانی که تحمل وزن برف را نداشته، ممکن است باعث ایجاد خاموشی شود، افزود :از 
شهروندان تقاضا می شود از وسیله های ایمن و عایق ،همانند چوب های بلند، نسبت به 

تکاندن برف شاخه های درختان اقدام نمایند.
مهندس اله داد بیان کرد: از مشترکان تقاضا می شود در صورت بروز هرگونه مشکل با 
شماره 121 واحد اتفاقات و عملیات شرکت تماس برقرار کنند و یا به سامانه پیامکی 

پیک 10001000121 پیامک ارسال نمایند.

 معاون مدیر کل دفتر برنامه ریزی توزیع شرکت توانیر:

 تغییر نگرش شرکت های توزیع برق در بحث کاهش تلفات ضروری است



5
1397/12/25 - شماره 116

اقتصادی اجتماعی فرهنگی

تحمیل داروهای بی کیفیت 
داخلی به تاالسمی ها

بیماری های  بنیاد  رئیس  هاشمی  فاطمه   - ایلنا 
خاص با انتقاد از پولی شدن داروی بیماران خاص نسبت 
به تحمیل داروهای بی کیفیت داخلی به بیماران هشدار 

داد.
گفت:  خاص  بیماران  دارویی  وضعیت  خصوص  در  وی 
داروهای بیماران خاص در اصل باید رایگان باشد و بیمار 
نباید بابت دارو پولی پرداخت کند، در حالی که بیماران 
تاالسمی در قبال دریافت داروهایشان باید پول پرداخت 

کنند.
وی یادآور شد: در گذشته داروهای خارجی که وارد ایران 
از زمانی که داروی  اما  بنابر مصوبه رایگان بود،  می شد، 
بیماران  شد،  کشور  در  خارجی  داروی  جایگزین  ایرانی 
پرداخت کنند که  را  باید درصدی  برای داروی خارجی 
این موضوع خالف است و داروی خارجی و داخلی باید 
برای بیماران تاالسمی  رایگان باشد، اما اکنون این طور 

نیست و مشکالتی را برای آن ها ایجاد کرده اند.
از کیفیت  ناراضی بودن بیماران تاالسمی  به  با اشاره  او 
داروهای تولید داخل بیان کرد: با این که بیماران از این 
داروها ناراضی بودند، اما به اجبار این داروها را بر بیماران 
تحمیل کردند. بارها با وزارت بهداشت مکاتبه شده، اما 
به این موضوع توجه نکرده اند، چند روز  گذشته آخرین 
نتایج آن  انجام شده و منتظر  این راستا  مکاتبه من در 

هستیم.
از  که  بیماران  از  برخی  البته  افزود:  چنین  هم  وی 
از  حاضر  حال  در  می کردند،  استفاده  خارجی  داروهای 
البته فکر می کنم  داروهای داخلی استفاده می کنند که 

اثر خوبی بر روی آنان داشته است.
رئیس بنیاد بیماری های خاص تصریح کرد: 98 درصد داروها 
در داخل کشور تولید می شود و درصد باقی مانده، داروهایی 
ندارند را  توان ساخت آن  ایرانی ها فرمول و   هستند که 

به گفته هاشمی بیشترین داروی بیماری سرطان از خارج 
وارد می شود و داروی کمتری در داخل تولید می شود، اما 
در مورد بیماری ام اس بیشتر داروها ایرانیست و کمتر 

داروی خارجی مصرف می شود.
او در ادامه بیان کرد: برخی از بیماران کیفیت داروهای 
داخلی را در مقایسه با داروهای خارجی قبول ندارند، در 
حالی که داروهای خارجی نیز برندهای مختلفی دارند و 

از هند، آرژانتین و سوئیس نیز وارد می شوند.
کرد:  اظهار  خاص  بیماری های  بنیاد  خصوص  در  وی 
است  بیماران  و  مجلس  دولت،  بین  ارتباطی  پل  بنیاد 
سازمان  هیچ  چون  می کند.  رفع  نهادینه  را  مشکالت  و 
دهد،  پوشش  را  هنگفت  هزینه های  نمی تواند  خیریه 
پیشنهاد ما در سال 75 به دولت سازندگی این بود که 
رایگان شود  دیالیزی  و  تاالسمی، هموفیلی  بیماری  سه 
که خوشبختانه این موضوع سریعا در هیات دولت مطرح 
بیماری  با  کشور  در  نفر  هزار  ساالنه  زیرا  شد،  انجام  و 
از  پیشگیری  گذشته  در  می شدند،  متولد  تاالسمی  
بنیاد بیمارهای  تاالسمی  بسیار آسان بود و طرح آن را 

خاص به دولت پیشنهاد داد که مصوب و اجباری شد.
هاشمی در ادامه گفت: ساالنه 250 نفر مبتال به بیماری 
تاالسمی  به دنیا می آیند، اما وزارت بهداشت آمار دقیقی 
از این بیماری به ما نمی دهد؛ متاسفانه باالی 150 نفر در 
مناطق اهل تسنن هستند که زیاد به پیشگیری اهمیت 
مولوی عبدالحمید  آقای  با  موضوع  این  بنابر  نمی دهند، 
در این باره صحبتی داشتم. در نماز جمعه ایشان به این 
موضوع اشاره کردند و تاکید داشتند که این بیماری باید 

پیشگیری شود.

   

افقی:
1- پیام تبریک گردانندگان هفته نامه معیار به شما خوانندگان گرامی2- درختی بزرگ باپوستی صاف سبز کمرنگ تاخاکستری مایل به سفید- ازگل های بسیار خوشبو و زیبا- دوازده ماه 
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رهوار-شرنگ-روداروپایی- با دریا جیحون شود 13- مولود و نوزاد- از اجرام آسمانی- همراه رسوم 14- قوت غالب- از همسران پیامبر- از خبرگزاری های کشورمان 15- چهارتا ازسین های نوروزی

عمودی:
1- فرار سیدنش را به شما تبریک می گوئیم- از پیامبران 2- اختیار-واحدپول مشترک اروپایی- سخن و گفتار3- یک دنده- ترس- از اسامی دخترخانم ها 4- منقار پرنده-مشرکان-مقصود5-درخت 

زبان گنجشک-ن وعی پارچه- گاز مهتابی- فلزتمدن 6- خدعه کننده و عوام فریب- پیامبرنقاش-ازقهرمانان 
رهبر  ماندگی- گشوده-  بوی  زیبا 8- خوشحالی-  بسیار  از گل های  قلبی-  باور  دورویی-  شاهنامه7- 
چین 9- برابر- بازدید از اماکن متبرکه- واحد شمارش گوسفند10- پیروان- پیامبر صبور- انگور ترش 
ونارس11-ضمیر وزنی- از شخصیت های شاهنامه- وقت و هنگام- عیب و عار 12- گستاخ و بی شرم- 
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آن باز و بسته میشود- نوعی ابرو1 5- نام دیگر پیچک خاردار- از درختان تنومند

در  براری  مرتضی   - تسنیم  خبرگزاری 
در  داشت:  اظهار  خبرنگاران  با  گفت وگو 
توسعه برنامه فضایی کشور با توان داخلی در 
حال پیشرفت هستیم و در این مسیر هرگونه شکست و اتفاق 
ناگوار به منزله یک پیروزی محسوب می شود زیرا با توان داخلی 

و ظرفیت بومی تالش می کنیم.
در  آینده  در سال  آن  پرتاب  و  ماهواره  تکمیل سه  افزود:  وی 
دستور کار قرار دارد که شامل ماهواره سنجشی ظفر، سنجشی 
در  آینده  سال  امیدواریم  و  است  ناهید1  مخابراتی  و  پارس1 

مدار قرار گیرند.
رئیس سازمان فضایی کشور گفت: مهم ترین دغدغه ما در استان 
سمنان رونق اقتصادی و توسعه کسب وکارهای نوین است که 
و  ارتباطات  بخش  زیرساخت های  ازلحاظ  سمنان  خوشبختانه 

فناوری اطالعات جایگاه دوم کشوری را دارد.
براری افزود: ازلحاظ زیرساخت در استان سمنان از 585 روستا 
تعداد 120 روستا اینترنت ارائه شده است که باید گفت بستر و 

زیرساخت های ارتباطی خوبی در استان ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ازلحاظ نیروی انسانی نیز یک سوم جمعیت استان 
را قشر دانشجو و تحصیل کرده تشکیل می دهند که امروزه موتور 

محرکه اقتصاد دانش بنیان و کسب وکار جدید هستند.

هستیم  تالش  در  داشت  بیان  کشور  فضایی  سازمان  رئیس 
آن  است  موجود  ظرفیت های  از  استان  مسووالن  همکاری  با 
شدن  فعال  سبب  اشتغال  ایجاد  بر  عالوه  تا  کنیم  استفاده 

کسب وکارهای جدید در استان شود.
براری اظهار داشت: یکی از حوزه های تعویضی که در سازمان 
فضاپایه  گردشگری  جاذبه های  می شود  پیگیری  کشور  فضایی 

است که در برخی نقاط سمنان وجود دارد.
وی بیان داشت: استان سمنان و به خصوص کویر سمنان آسمان 
و  از گردشگران  بسیاری  برای  دارد که  زیبایی  بسیار  و  جذاب 
توریست ها ایجاد می کنند و هم چنین تپه های مریخی دامغان 
فرصتی ارزشمند برای رونق اقتصاد گردشگری استان محسوب 

می شود.

حمید مزرعه

گشتی در خانه رامبراند

بـا مصطفـی و فرشـته سـفرهای عکاسـانه زیـادی را 
در سـال های گذشـته رفتیم، شـهرهای شـمالی و کاشـان 
و اصفهـان تـا تبریـز و تهـران گردی هـای بسـیار، تهـران 
و شـگفتی های  داشـت  زیـادی  و چـون  گردی هـا چنـد 
خـودش را. گاهـی لـذت بخـش بـود و گاهـی بارانـی و 
برفـی ولـی بـا ایـن حـال از کوچه پـس کوچه هـای محله 
ی  محلـه  غریـب  بسـت های  بـن  تـا  گرفتـه  عودالجـان 
شـاپور و تابلـو تندیـس زن نوازنـده سـر در تاتـر نصـر تـا 
سـینماهای فرامـوش شـده ی تهـران، همـه پرسـش های 
حیـرت انگیـزی بودنـد و هسـتند کـه چه بر سـر این همه 

هویـت فرهنگـی آمـاده اسـت.
سـینماهایی کـه یکـی پـس از دیگـری در آتش سـوختند 
و یـا جـای شـان را به مجتمع هـای امروزی دادنـد؟5 این 
پرسـش هـا وقتی در ذهنم بیشـتر شـدند کـه هفته پیش 
سـفری مجـازی و تصویـری بـا گوشـی فرشـته و مصطفی 

در مـوزه و خانـه ی رامبرانـد نقـاش در آمسـتردام هلنـد 
داشـتم، پـا بـه پـای دوسـتان و بـا ترجمـه و توضیـح این 
عزیـزان بـه عنـوان تماشـاگر غـرق در فضاهـا و زیسـت 
نقـاش قـرن هفـده هلنـدی بـودم. گرچـه خانـه بـزرگ و 
بـورژوازی رامبرانـد حکایت از دوران طالیـی و در اوج این 
نقاش دارد اما عملن او در سـال 1656 ورشکسـت شـده و 
در محلـه ای فقیر نشـین سـکنی می گزیند.امـا نه تنها در 
آثـار بعدی نشـانی از ضعـف را نمی بینیم بلکه درخشـش 
در نـگاه و چشـمان کارکتـر هـای بعـداز ایـن دوران، بـه 

مراتـب بیشـتر و زنـده تر اسـت.
در ایـن مجموعـه مـوزه کـه بعـدن خریـداری و تبدیل به 
موزه شـده، بخشـی از هویت و زیسـت رامبرانـد و مردمان 
طبقـات خاصـی از آن دوره را مـی بینیـم؛ چگونـه نقـاش 
نامـدار تابلو هـای خود را در سـالن بیزنـس عرضه می کند 
و چگونـه مراجعه کنندگان را در سـالن انتظار به تماشـای 
کارهـای جدیـد و کلکسـیونش دعوت می کنـد؟ و چگونه 
از دریچـه ای شیشـه ای  و مخفـی از اتاقکی، مشـتریانش 
را زیـر نظـر می گیـرد! و کـی در مطبـوع تریـن نقطه خانه 
وقـت مـی گذراند، آشـپزخانه ای کـه در دوران امروزی هم 

جـذاب و دیدنی اسـت.
لحظـه  و ضبـط  ثبـت  تنهـا  امـروزه  عکاسـانه  سـفرهای 
نیسـتند، بلکه برشـی از زیسـت معاصر ما هسـتند، گوشـه 
ای از خودخواسـته  های لذت بخش، همراهی با گذشـتگان 

و نخبـگان و هنرمنـدان قـرن های گذشـته هسـتند.
آمـدن  بـا  بگوییـم  امـروز  نباشـد  بیـراه  پـر  شـاید 
تکنولوژی هـای جدیـد و دوربین هـا و لنزهـای متفـاوت، 
مـا می توانیـم پا بـه پای جهـان واقعـی، فضاهـای واقعیت 
آن  دیـداری  لذت هـای  در  و  آوریـم  بوجـود  را  مجـازی 

شـویم. سـهیم 

این رنسـانس نسـل امروز است، نمی شـود آن را بقچه پیچ 
کـرد و در پسـتو نهانـش کـرد، ما هـر آنچـه از جهان های 
دیگـر مـی بینیـم و دریافـت مـی کنیـم، تجربه هـای نابی 
اسـت کـه در سـالیان گذشـته از آن محـروم بودیـم و بـا 
دریافـت ناقـص و خـالف واقع، زمـان را از دسـت داده ایم، 
بایـد سـفر های فکـری و اندیشـه را گسـترش دهیـم، و به 
پرسـش  ها و حیرت هـای مـان پرسشـی دیگـر را مطـرح 
کنیـم. اصالحـات واقعـی از شـعارهای بـه خـواب رفتـه و 
منفعـت طلـب و دروغگـو بیـرون نمـی آیـد. از نـگاه های 
ژرف اندیـش و پرسـش گـر و نقـاد و قضاوتگـر بـه بـار 

نشسـت. خواهد 

تمامی مناطق حفاظتی کشور  پرتاب3  ماهواره بومی ایرانی  در سال 98
به سامانه الکترونیکی مجهز 

می شوند
تنوع زیستی محیط زیست   و  معاون محیط طبیعی 

کشور گفت که طرح سامانه الکترونیکی در تمام پناهگاه های 
حیات وحش و مناطق حفاظتی کشور عملیاتی می شود.

سامانه  نخستین  اندازی  راه  مراسم  در  ظهرابی  حمید 
الکترونیکی حفاظتی پناهگاه حیات وحش کشور در دشت 
ناز ساری افزود : تاکنون در 2 منطقه حفاظتی در سمنان و 
جنگل گلستان و یک پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری 
این سامانه اجرایی شد و در صورت اخذ نتیجه مثبت ، در 

سایر مناطق نیز اجرایی می شود.
وی دلیل کندی اجرای سامانه الکترونیکی حفاظتی را در 
پناهگاه های حیات وحش و مناطق حفاظت شده ناشی از 

کمبود اعتبار بیان کرد.
سامانه  استقرار  به  اشاره  با  کشور  زیست  محیط  معاون 
الکترونیکی حفاظتی اطفاء حریق در جنگل گلستان اظهار 
داشت: این سامانه تصویری به دلیل کوهستانی بودن بخش 
برای  خوبی  کار  کمک  می تواند  گلستان  جنگل  از  زیادی 

تسریع در اطفاء حریق باشد.
جنگل  در  حریق  اطفاء  الکترونیکی  سامانه  افزود:  ظهرابی 
گلستان در زمان خطر آژیر خطر را برای مسوالن حفاظتی 
به صدا در می آورد و نقطه مورد نظر نیز اطالع دهی می شود.

وی گفت: محیط زیست به دنبال مشارکت دهی ذینفعان 
شامل مردم و شکارچیان و تشکل های زیست محیطی در 
و  الکترونیکی  سامانه   ، زیست محیطی  مناطق  از  حفاظت 
بهره گیری از تکنولوژی را نیز در دستور کار قرار داده است.

حفاظت  در  ذینفعان  دهی  مشارکت  بدون  افزود:  وی 
نیز  الکترونیکی  سامانه  شدن  اجرایی  زیست،  محیط  از 
نمی تواند حفاظت کامل این مناطق را ایجاد کند و همچنان 

در معرض تعارض قرار می گیرند.
این مسوول واگذاری قرق اختصاصی و صدور مجوز شکار 
از  حفاظت  در  ذینفعان  دهی  مشارکت  نوعی  را  محدود 

محیط زیست دانست.
بر اساس آمارهای رسمی در کشور یک هزار و 480 گونه 
بوم زاد وجود دارد که برای حفاظت از آن ها 30 پارک ملی، 
37 اثر طبیعی ملی، 45 پناهگاه حیات وحش و 170منطقه 
با مساحت حدودی 17میلیون هکتار وجود  حفاظت شده 
دارد به طوری که حدود 17درصد مساحت کشور را مناطق 

حفاظتی تشکیل می دهند.
عالوه بر این، در سطح کشور 24تاالب با اهمیت بین المللی 
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کافه شهر

در حالی که کمتر از سه هفته به روز برگزاری انتخابات 
شهرداری های ترکیه باقی مانده است، تازه ترین آمارهای 
اقتصادی ترکیه از ورود این کشور به اولین رکود اقتصادی 
خود در یک دهه اخیر حکایت دارد؛ رکودی که می تواند 
شانس حزب حاکم ترکیه و سیاستمداران هوادار دولت را 

برای پیروزی در انتخابات پیش رو کاهش دهد.
به  نسبت   2018 سال  چهارم  سه ماهه  در  ترکیه  اقتصاد 
سه ماهه سوم 2.4 درصد کوچکتر شده است؛ در سه ماهه 
رشد  دوم  سه ماهه  با  مقایسه  در  ترکیه  اقتصاد  نیز  سوم 
بدین  بود.  کرده  تجربه  را  درصد   1.6 منفی  اقتصادی 
ترتیب طبق تعاریف رسمی، اقتصاد ترکیه به دلیل پشت 
اقتصادی  رشد  با  متوالی  سه ماهه  دوره  دو  گذاشتن  سر 
منفی نسبت به دوره قبل، وارد رکود شده است. کاهش 
چشمگیر نرخ رشد اقتصادی ترکیه از 7.4 درصد در سال 
2017 به 2.6 درصد در سال 2018 نیز کاماًل مؤید این 

است که اقتصاد ترکیه روزهای خوبی را سپری نمی کند.
آخرین باری که ترکیه یک رکود اقتصادی را تجربه کرد، 
مالی جهانی  بحران  بحبوحه  یعنی  اواخر سال 2008  به 
برمی گردد و از آن زمان تاکنون اقتصاد ترکیه هرگز گرفتار 
میان  این  در  بود.  نشده  آن(  رسمی  تعریف  )طبق  رکود 
برخی اقتصاددانان معتقدند که رکود کنونی اقتصاد ترکیه 

می تواند چالش برانگیزتر از رکود سال 2008 باشد.
 ABN نورا نوته بوم، کارشناس اقتصادهای نوظهور در بانک
آلمان، در این خصوص می گوید: »این دوره رکودی برای 
از گذشته خواهد بود؛ چیزی که ترکیه  ترکیه طوالنی تر 
نبوده  اردوغان هرگز شاهدش  به قدرت رسیدن  زمان  از 
است. اردوغان اکنون با چالش های کاماًل متفاوت با آنچه 

در سال 2008 تجربه کرد، مواجه شده است.«
هشدار  ترکیه  دولت  به  بارها  اقتصاددانان  این  از  پیش 
از  افراطی که پس  انبساطی  بودند که سیاست های  داده 
نرخ  تقویت سریع  به منظور  نافرجام سال 2016  کودتای 
رشد  به  می تواند  شده،  اتخاذ  کشور  این  اقتصادی  رشد 
تغییرات  برابر  در  را  ترکیه  اقتصاد  و  بیانجامد  هیجانی 
کاماًل  سرمایه گذاران  اطمینان  شاخص های  در  ناگهانی 

آسیب پذیر کند.
از قضا این تغییر ناگهانی در تابستان سال گذشته میالدی 
پس از بروز تنش هایی بین ترکیه و آمریکا اتفاق افتاد و 

نتیجه آن سقوط آزاد ارزش لیر ترکیه در برابر دالر بود. 
شرکت های  به  را  زیادی  فشار  دالر  برابر  در  لیر  سقوط 
ترکیه ای که اغلب آن ها بدهی های ارزی دارند، وارد کرد و 
موجب تشدید نگرانی سرمایه گذاران بین المللی از احتمال 

سرایت بحران به سایر اقتصادهای نوظهور شد.
تورم  نرخ  قابل توجه  افزایش  و  ارزی  شدید  نوسانات 
ماه  در  تا  کرد  مجبور  را  ترکیه  مرکزی  بانک  باالخره 
به  را  کشور  این  در  پایه  بهره  نرخ  )شهریور(  سپتامبر 
اقدام باعث اطمینان بیشتر  این  افزایش دهد.  24 درصد 
شد  ترکیه  ملی  پول  رسیدن  ثبات  به  و  سرمایه گذاران 
روانه  را  ارزی  تکانه های  از  ناشی  موج  حال  عین  در  اما 
بخش های دیگر اقتصاد ترکیه کرد و افت شدید وام دهی 
بانک ها، کاهش فعالیت بنگاه های اقتصادی و نیز کاهش 

مصرف خانوارها را به دنبال داشت.
به  را  کشورش  اخیر  ارزی  بحران  ترکیه  رئیس جمهور 
البیرک«  »برات  و  انداخته  خارجی  قدرت های  گردن 
نیز حمالت سفته بازان  این کشور  دارایی  و  اقتصاد  وزیر 

اقتصادی  رکود  و  ارزی  بحران  اصلی  عامل  را  خارجی 
ترکیه  دارایی  و  اقتصاد  وزیر  است.  کرده  عنوان  ترکیه 
مطرح  ضمن  توئیتر  در  پیامی  انتشار  با  پیش  چندی 
توانسته  تأکید کرد که کشورش  ادعایی،  ساختن چنین 
بگذارد سر  پشت  را  بحران  کوتاه  بسیار  مدتی  در   است 

با این حال بسیاری از اقتصاددانان در این زمینه نظری 
کاماًل متفاوت با وزیر اقتصاد و دارایی ترکیه دارند. آن ها 
می گویند ترکیه برای تکرار تجربه موفق خود در عبور از 
بحران های سال های 2001 و 2008 کار بسیار دشواری 
خواهد داشت زیرا بانک های ترکیه به دلیل مواجه بودن با 
حجم عظیمی از وام های معوق، توان زیادی برای اعطای 
از  به خوبی گذشته  نیستند  قادر  و  ندارند  وام های جدید 

اقتصاد این کشور حمایت کنند.
دارایی های  مدیریت  مؤسسه  ارشد  تحلیل گر  اَش،  تیم 
BlueBay لندن، اخیراً در یادداشتی خطاب به مشتریان 
موجود،  ارقام  و  اعداد  به  توجه  »با  نوشت:  مؤسسه  این 
احساس من این است که رکود اقتصادی ترکیه این بار 

عمیق تر و طوالنی تر از رکودهای پیشین خواهد بود.«
توسط  بهره  نرخ  پیاپی  افزایش های  توقف  اخیراً  البته 
رزرو  فدرال  جمله  از  جهان  تأثیرگذار  مرکزی  بانک های 
آمریکا و بانک مرکزی اروپا تا حدی موجب کاهش فشار 
دیگر  بار  و  شده  نوظهور  اقتصادهای  سایر  و  ترکیه  بر 
این  با  است.  کرده  جلب  آن ها  به  را  سرمایه گذاران  نظر 
حال کارشناسان اقتصادی هشدار می دهند که وابستگی 
بیش از حد اقتصاد ترکیه به منابع مالی خارجی، موجب 

افزایش شکنندگی آن خواهد شد.
این  در  پایه  بهره  نرخ  ترکیه  مرکزی  بانک  که  در حالی 
برای  جذاب  رقمی  در  اخیر  ماه  شش  طی  را  کشور 
سرمایه گذاران خارجی تثبیت کرده، آغاز موج تازه ای از 
تنش ها بین ترکیه و آمریکا بر سر برنامه های دولت آنکارا 
برای خرید سامانه دفاع موشکی اس-400 از روسیه بار 
دیگر سرمایه گذاران خارجی را نگران کرده است. از طرفی 
مرکزی  بانک  ببینند  تا  منتظرند  خارجی  سرمایه گذاران 
ترکیه در اواخر ماه آینده میالدی )اوایل اردیبهشت 98( 

چه تصمیم جدیدی در مورد نرخ بهره خواهد گرفت.
بازارهای  ارزی  استراتژیست  و  تحلیل گر  ماتیس،  پیوتر 
رابوبانک  بانکداری  و  مالی  خدمات  شرکت  در  نوظهور 
ترکیه  مرکزی  بانک  اگر  که  می دهد  هشدار  هلند، 
اتخاذ  یا  بهره  نرخ  کاهش  به  اقدام  زودهنگام  به طور 
مضاعفی  فشار  کند،  انبساطی  پولی  سیاست های  سایر 
به لیر وارد خواهد آمد و تالش ها برای افزایش اطمینان 
سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد ترکیه با بن بست مواجه 

خواهد شد.

 ترکیه، و فرصتی برای احیای روابط با اتحادیه اروپا
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*اتاق بیزنس، رامبراندمعامله ها را در اینجا انجام می داده
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

به گزارش روابط عمومی بانک 
بانک  کل  رییس  همتی  عبدالناصر  مرکزی؛ 
مرکزی که رئیس جمهور کشورمان را در سفر 
به عراق همراهی کرده بود، در بازگشت از عراق 
مسووالن  با  گرفته  انجام  توافقات  به  اشاره  با 
روابط  در  که  روندی  با  کرد:  تاکید  عراقی 
اقتصادی و تجاری ایران و عراق می بینم و آنچه 
که با سایر همسایگان مانند ترکیه، آذربایجان 
و افغانستان درحال شکل گیری است، می توانم 
خبر از شکل گیری یک تحول در ترکیب کاال ها 
و خدمات صادراتی و مقاصد تجاری ایران بدهم.

واکنش  کرد:  تأکید  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
ربط  ذی  ارگان های  پشتیبانی  و  اقتصادی  فعاالن  سریع 

دولتی، تحقق این تحول را شتاب خواهد داد.
همتی گفت: حذف دالر در مبادالت منطقه ای و جهانی ایران 
تجاری  جدید  راهبرد  مهم  نتایج  از  یکی  کشور ها  دیگر  با 

ایران است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: وجود محدودیت در مبادالت 
ایران،  ایران و عراق به خاطر تحریم های آمریکا علیه  پولی 
اما ما  بانکی دو کشور را زیاد کرده است،  پیچیدگی روابط 
با  با درک شرایط و محدودیت های همکارانمان در عراق و 

نحو  به  خاص  پرداخت  مکانیسم  از  استفاده 
مقتضی امور را پیش برده و مطالبات و وجوه 
ناشی از صادرات گسترده در جریان را وصول 

خواهیم کرد.
همتی تأکید کرد: قدم بعدی برای تکمیل این 
راهبرد ایجاد تعادل در تراز تجاری با کشور های 
وابستگی  زیادی  حدود  تا  که  است  همسایه 
وارداتی مستقیم ما را به دیگر کشور ها کاهش 
آن  صادرات  از  مهمی  بخش  لذا  و  می دهد 
آن  مجدد  از طریق صادرات  ایران  به  کشور ها 

کشور ها قابل تأمین است.
همتی در پایان اعالم کرد: االن در یک موقعیت 
از تولید  ویژه برای استفاده از ظرفیت ملی برای پشتیبانی 
اتکا به صدور نفت خام و واردات  ملی و صادرات و کاهش 
شکست  در  می تواند  که  داریم  قرار  شده  ساخته  کاال های 

قطعی تحریم نقش آفرینی کند.

 }جسارت نباشه...فقط برای انبساط خاطرشما!{

*رفتم دندونپزشکی به دکتر می گم آقای دکتر؛ این 
 دندون عقلم کج دراومده … اومدم حسابشو برسی!

 دکتر می گه؛ یعنی می گی بکشمش؟!
َپ نه َپ ، گفتم دکتری ، یه کم نصیحتش کنی بلکه به 

 راه راست هدایت شه!!!!

 *آقا کیف پول من مثل پیازه
بازش که می کنی گریه ات می گیره

*کال هروقت عجله داشتی باشی به چراغ های قرمز 
 می خوری

ولی اگه بخوای یه اس ام اس رو تا آخر بنویسی، همه 
 چراغا سبز می شه !!

*نونوایی از جمعیت داره منفجر می شه یه نفر اومده 
 می گه؛ اینا همه توی صف هستن ؟

ـَـــ ...اینا اومدن شاطرو تشویق کنن!!! ـَـــ نــه پ  گفتم؛ پ

 *سه دسته از آدما هستن که کال خیلی رو مخن!:

1-- اونایی که وقتی داری فیلم می بینی فکر می کنن تو 
 نمی فهمی و هی واست توضیح می دن!

2-- اونایی که وقتی کنارت ایستادن برای این که حواست 
 به حرفاشون باشه هی با آرنج می زنن به پهلوت!

3--از همه بدتر اونایی هستن که وقتی داری با تلفن 
 حرف می زنی هی می پرسن: کیه؟ کیه؟

*ما در ایران افتخار داشتن بزرگترین فروشگاه متحرک 
جهان ) مترو تهران ( را داریم ولی متاسفانه دیده شده 

بعضی از سودجویان ازش به عنوان وسیله نقلیه استفاده 
 می کنند!!

 *هیچ می دونستینتو خارج
. 
. 
. 

 حتی بی سواداشونم خارجی حرف می زنن
 ما کجائیم و اونا !!

 *حکایات عبید زاکانی ...

*حکایت                                                                                                                               
 روباه را پرسیدند که در گریختن از سگ چند حیله دانی؟

 گفت : از صد فزون باشد. اما نیکو تر از همه این است که 
 من و او را با یکدیگر اتفاق دیدار نیفتد!

*حکایت                                                                                                                            
مردی حجاج را گفت دوش تو را به خواب چنان دیدم که 

 اندر بهشتی! 
گفت: اگر خوابت راست باشد، در آن جهان بی داد بیش از 

 این جهان باشد!

 *حکایت
 درویشی گیوه در پای، نماز می گزارد. 

 دزدی طمع در گیوه ی او بست.گفت : با گیوه نماز نباشد!
 درویش دریافت.گفت : اگر نماز نباشد گیوه باشد.

 *حکایت
 دزدی در شب، خانه ی فقیری می جست.

 فقیر از خواب بیدار شد گفت:
ای مردک! آنچه تودر تاریکی می جویی ما در روز روشن 

 می جوییم و نمی یابیم.

*حکایت                                                                                                                              
 نحوی در کشتی بود. مالح را گفت: تو علم نحو خوانده ای؟

  گفت: نه.
  گفت: نیم عمرت برفناست...

 روز دیگر، تندبادی پدید آمد، کشتی می خواست غرق 
 شود. مالح او را گفت: تو علم شنا آموخته ای؟

  گفت: نه.
  گفت: کل عمرت برفناست!

 *باالتر از سرعت نور می دونی چیه ؟
سرعت جمع و جور کردن خونه در مواجهه با مهمان 

 سرزده

*داشتیم با مامانم وسایل انباری رو مرتب می کردیم یه 
دفعه مامانم یه جعبه مدادرنگی 24رنگ قاب فلزی رو از 

 توی کارتون درآورد نگاش کرد و زد زیر خنده!!! 
گفت: می دونی این چیه؟ اینو خریده بودم هروقت معدلت 

 20 شد بدم بهت حیف واقعا!!! خاک تو سرت

گردآورنده: مریم نباتی

 رئیس کل بانک مرکزی:
 شکست تحریم در عمل در حال تحقق است

زنگ تفریح

ایرنا - آرامگاه و باغ موزه نادری در مشهد بنایی است 
که به یادبود نادرشاه افشار ساخته شده است و هر سال 
پس از حرم امام رضا )ع( و آرامگاه فردوسی، بیشترین 
شمار بازدید کننده را به خود اختصاص می دهد و راوی 

بخشی از تاریخ پر افتخار ایران است.
این بنای زیبا و دیدنی در باغی به گستره حدود 14 هزار 
و 400 متر مربع در ضلع شمال غربی چهار راه شهدای 
مشهد ساخته شده است و با وجود مجسمه های زیبا و 
نیز موزه غنی و دیدنی در میانه باغ، جاذبه ای با رنگ و 

بوی تاریخ در شهر مشهد محسوب می شود.
نادرشاه افشار از پادشاهان قدرتمند ایران زمین بود که 
برای بازپس گرفتن و گسترش مرزهای سرزمین ایران 
عمر و جوانی اش را صرف جنگ های مختلف با متجاوزان 

کرد. 
مقبره او در مشهد در بوستانی سرسبز و بزرگ قرار دارد 
که تندیس نادرشاه افشار بر فراز اسب در کنار سربازانش 
در آن خودنمایی می کند، مجسمه بزرگی که قدرت و 
با دیدنش صدای  القا می کند و  نادر را به بیننده  ابهت 
فرمان نادر به سربازان ایرانی برای مقابله با متجاوزان از 

فراسوی تاریخ به گوش می رسد.
به  درگز  شهر  در  هجری  یازدهم  قرن  اوایل  در  نادر 
از یورش های  از 18 سالگی در یکی  دنیا آمد و پیش 
ازبکان خوارزم به همراه مادرش اسیر شد اما از اسارت 
گریخت و به خدمت حکمران ابیورد در خراسان رفت و 
با تمهیداتی، چند ناحیه خراسان را کنترل کرد و خود را 

›نادر قلی بیک‹ نامید. 
اصفهان پس از قتل شاه سلطان حسین توسط افغان ها 
سقوط کرد و شاه تهماسب دوم پسر سلطان حسین در 
قزوین به پادشاهی رسید و نادر با توجه به نفوذ خاندان 
را  افغان ها  پیوست و سردار سپاهش شد،  او  به  صفوی 
شکست داد و خراسان را تصرف کرد و سپس روس ها را 

از شمال ایران راند. 
بعد از معاهده صلح تهماسب شاه با عثمانی، به این بهانه 
وی را از سلطنت خلع و پسرش را منصوب کرد و خود را 
نایب السلطنه خواند و با عثمانی ها وارد جنگ شد و در 

نهایت به پادشاهی ایران رسید. 
نادر در جنگ کرنال، هندی ها را شکست داد و دهلی را 
به تصرف خود درآورد و با غنائم فراوانی از هند به ایران 
بازگشت. غنائمی که 10 برابر بیشتر از بیشترین درآمد 

ساالنه دوران صفوی بود.
و  تندخو  بسیار  عمر خود  اواخر  در  که  افشار  شاه  نادر 
به  نهایت  در  و  کرد  کور  را  پسر خود  بود،  بدبین شده 

دست سردارانش به قتل رسید. 
نادر شاه افشار دستور داده بود برایش آرامگاهی کوچک 
بدین منظور در سال  بسازند که  باال خیابان مشهد  در 
روبه  و  مجاور چهارباغ شاهی  در  قمری  1145 هجری 
روی حرم امام رضا)ع( بنایی از خشت و گل ساخته شد.

برای  آرامگاه جدیدی  قوام السلطنه  قاجار،  اواخرعهد  در 
نادر ساخت و دستور داد استخوان های او را از تهران به 

این مقبره بیاورند. 
از مهندس سیحون درخواست  سال 1335 خورشیدی 
پادشاه  این  منزلت  و  شان  مناسب  آرامگاهی  تا  شد 
طراحی کند لذا سال بعد کار ساخت این آرامگاه شروع 
شد و در سال 1342 به همت انجمن آثار ملی ایران در 

محل کنونی باغ نادری بازگشایی شد.
طرح و معماری این بنا و فضای آرامگاه نیز چون خود 

نادر شاه افشار بسیار با صالبت و متفاوت است. 
طراحی بنا بر اساس دو شکل مربع و مثلث صورت گرفته 
است. ساختمان، دارای تاالر مقبره و دو موزه است که 
یکی به نمایش جنگ افزارهای زمان نادر و دیگری برای 
نشان دادن اسلحه های پیش از پادشاهی نادر اختصاص 

یافته است.
بر  شد  گفته  که  چنان  هم  افشار  شاه  نادر  مجسمه 
به  و  است  اسب  بر  سوار  که  حالی  در  بلند  برجی  فراز 

سپاهیانش فرمان می دهد قرار گرفته است.
سنگ مزار نادر در تاالر مربعی شکل این بنا و در گوشه 

آن در پناه دو دیوار قرار دارد. 
گرانیت  سخت  و  خشن  های  سنگ  از  بنا  این  مصالح 
کوهسنگی مشهد تهیه شده است و پوشش کلی مقبره 
تداعی کننده چادر عشایری است یعنی جایی که زندگی 

نادر در آن آغاز و پایان یافت.
موزه نادری دارای دو تاالر است که اولین تاالر به نمایش 
اشیاء مختلف و آثار تاریخی دوره افشاریه اختصاص یافته 
است و در دومین تاالر انواع سکه، ظروف و دیگر اشیای 

اهدایی از دوره صفویه تا معاصر قرار داده شده است. 
محمد  کلنل  مزار  هم  نادر  آرامگاه  شمالی  گوشه  در 
تقی پسیان قرار دارد. لوله توپ جنگی متعلق به زمان 
قرار دارد که  آرامگاه  برج  نزدیکی  نادر هم در  سلطنت 
از متجاوران  ایرانی  غنیمت جنگی آن زمان دلیرمردان 

پرتغالی است.

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی خبر داد؛ باغ موزه نادری نمایشگر بخشی از تاریخ ایران

ایجاد بیش از 1۶۰۰ پایگاه 
جمع آوری کمک های مردمی 

در جشن نیکوکاری استان 
مرکزی

معیار - مرکزی - رضاصفایی نسب:
مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی از ایجاد بیش از 1600 
پایگاه جمع آوری کمک های مردمی در جشن نیکوکاری در استان 
رسانه  اصحاب  با  نشست  در  نژاد  موسی  قنبر  داد.  خبر  مرکزی 
در اتاق جلسات اداره کل کمیته امداد استان مرکزی با اشاره به 
اهمیت روز جشن نیکوکاری اظهار داشت: عشق و اکرام نیازمند 
یکی از روحیات دینداری بوده، روز جشن نیکوکاری روز پروانه ای 

و پروانه شدن است. 

مادی،  کمک های  از  نظر  صرف  نیکوکاری  و  احسان  افزود:  وی 
کارکردهای دیگری از جمله گسترش معنویت نیز داشته، توجه 
به مسائل اجتماعی سبب ایجاد یک همبستگی اجتماعی می شود، 
بوده  خداوند  هدایت  مورد  انسان های  ویژه  نیکوکاری  و  احسان 
افرادی که در این مسیر قدم برمی دارند افرادی هستند که با خدا 

معامله کرده اند.
مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی تصریح کرد: احسان در حق 
خیر  به  رسیدن  برای  مادی  منافع  از  گذشت  معنی  به  دیگران 
شاهد  شرایطی  در   97 سال  در  براین  بنا  بوده  اخروی  و  دنیوی 
نیکوکاری و فعالیت در این زمینه هستیم که مشکالت مردم  بیش 
از گذشته شده است.  این امر سبب افزایش مسوولیت ما و افراد 
توانمند می شود. موسی نژاد ادامه داد: همه افراد، مسووالن و آحاد 
جامعه باید به سهم خود در راستای شادی افراد نیازمند و کاهش 
فقر تالش کنند، زمانی که امام خمینی)ره( این نظام را تشکیل 
داد ،22 روز بعد از 22 بهمن بودکه کمیته امداد را تاسیس کرد. 
هدف امام از تاسیس این مرکز توجه ویژه به نیازمندان این مرکز 
بود. وی اضافه کرد: در استان مرکزی بیش از 43 هزار خانوار از 
کمیته امداد کمک معیشت دریافت کرده و جدا از این ها؛ یک 
سری افراد به صورت تک یا چند خدمتی از خدمات کمیته امداد 
بهره مند می شوند.  مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی ادامه داد: 
با بسترسازی فرهنگ احسان و نیکوکاری، امیدواریم همه مردم، 
سال را به نیکی و حال خوب به پایان برسانند، امسال ستاد احسان 

و نیکوکاری شعار »عیدی برای همه« را انتخاب کرده است. 
موسی نژاد  بیان کرد: در حوزه جشن نیکوکاری، در سال گذشته 
جشن  در  تومان  میلیارد  چهار  از  بیش  مرکزی  استان  مردم 
سال  برای  ما  بینی  پیش  کرده،  کمک  نیازمندان  به  نیکوکاری 
97 رشد 25 درصدی بوده یعنی برنامه عملیاتی ما پنج میلیارد و 
دویست میلیون تومان است. وی عنوان کرد: در حوزه کمیته امداد 
44 پایگاه ثابت در مکان های پر تردد شهرها پیش بینی کرده و 
60 پایگاه سیار که در محالت مختلف شهرها و روستاها می تواند 
اجاد  پرورش  و  آموزش  با  که  خوبی  تعامل  با  کند،  پیدا  حضور 
شده طرحی با عنوان طرح سفیران نیکوکاری در استان مرکزی 
را دنبال کرده که در آن گروه های مختلف در همه مدارس استان 

می توانند حضور داشتهباشند.
امسال  کرد:  خاطرنشان  مرکزی   استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
برنامه جشن نیکوکاری در هزار و 270 مدرسه در استان مرکزی 
اجرا می شود،بسیج نیز در این راستا 37 پایگاه را در نقاط مختلف 
برای  داد:  ادامه  موسی نژاد  است.  کرده  تقبل  برای خدمت رسانی 
مراکز نیکوکاری کمیته امام)ره( نیز 66 پایگاه هدف گذاری کرده و 
در 200 مسجد در بخش های مختلف در استان مرکزی هماهنگی 
نیکوکاری  جشن  ایام  در  که  پایگاه هایی  مجموعه  که  شده 
راه اندازی و در مجموع هزار و 677 پایگاه در سطح استان آماده 

عملیات مرمت و بازسازی دخمه های مردگان »کوم الشقافه« در غرب 
اسکندریه مصر که در معرض نشت آب های زیرزمینی قرار داشت، به پایان رسید.

خبرگزاری رویترز در خبری در این خصوص نوشت: این دخمه ها، در دهه نخست قرن 
بیستم کشف شد. 

عملیات مرمت این مکان اواخر سال 2017 آغاز شد و آژانس توسعه بین المللی آمریکا 
مبلغ پنج میلیون و 700 هزار دالر به این عملیات اختصاص داد. 

تعلق  مصر  باستانی  آثار  وزارت  کارمندان  آموزش  به  چنین  هم  مبلغ  این  از  بخشی 
گرفت.

»خالد العنانی« وزیر آثار باستانی مصر گفت: این اثر، چندین بار مورد مرمت و بازسازی 
قرار گرفته که مهمترین آن، عملیاتی بود که شورای عالی آثار باستانی نظارت بر آن 

را برعهده داشت. 
وی افزود: اما متاسفانه نشت آب مجددا در این مکان گزارش شد و شکایاتی از طرف 
نمایندگان پارلمان، آژانس های گردشگری و باستان شناسان در این رابطه رسید که ما را 
برآن داشت تا با آژانس توسعه بین المللی آمریکا برای مرمت این مکان، همکاری کنیم. 
دخمه های مردگان کوم الشقافه، آثاری منحصر به فرد است که نمونه هایی از معماری 

مصر باستان و معماری یونانی - رومی را در خود داراست.
این دخمه ها، داخل تخته سنگی در سه سطح حک شده اند. سطح زمینی به واسطه 

نشت آب های مزارع اطراف و آب فاضالب، صدمه دیده است. 
براساس این گزارش، وزارت آثار باستانی مصر پیشتر نیز با آژانس توسعه بین المللی 

آمریکا در زمینه پروژه هایی در قاهره، جیزه، االقصر و اسوان، همکاری داشته است.
فروردین  ماه مارس )5  نیز روز 25  پروژه مشابهی  باستانی مصر گفت که  آثار  وزیر 

1398( در معبد »کوم امبو« واقع در استان اسوان، کلید می خورد. 
مصر در حال احیای صنعت گردشگری اش به عنوان منبع مهم تامین ارز خارجی است. 
صنعت گردشگری مصر پس از انقالب سال 2011 که به ساقط شدن »حسنی مبارک« 
چنین  شد.هم  خسران  دچار  شدت  به  انجامید،  قدرت  از  کشور  این  وقت  دیکتاتور 
حمالت تروریستی در مصر که در برخی موارد حتی گردشگران را هدف قرار می داد، 

به این صنعت، ضربه بزرگی وارد کرد.

پایان عملیات مرمت دخمه های 
 مردگان مصر
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اقتصادی اجتماعی فرهنگی

سیاوش بهبودی

یک ورزش گمنام ولی 
رو به رشد

خبرهای  البالی  از 
ورزشی که عمدتا تحت تاثیر 
درباره  کشور  فوتبالی  جو 
تیم های فوتبال ایران و جهان 
را  توجهم  خبر  چند  هست، 

جلب کرد.
از جمله؛ خبری بود که در آن 

از تقدیر فدراسیون جهانی اسکواش از فدراسیون اسکواش 
ایران و احساس شگفتی رییس فدراسیون جهانی از توجه و 

رشد ورزش اسکواش در کشورمان حکایت داشت.
پیام  اسکواش  جهانی  فدراسیون  اجرایی  مدیر  شلی  اندرو 
خصوص  در  جهانی  فدراسیون  رییس  قدردانی  و  شگفتی 
گلس کورت یزد را به فدراسیون ایران ابالغ کرد. در متن 
پیام آمده است: آقای رییس افتتاح گلس کورت ایران در 
در  آن  تصاویر  که  کشورتان  مرکزی  مناطق  از  یزد  ایالت 
توسعه  در  عطفی  نقطه  شد...،  رویت  جهانی  فدراسیون 
خبر  این  شنیدن  از  بسیار  ما  شد.  خواهد  ایران  اسکواش 
این  ساخت  که  چرا  شدیم،  شگفت زده  حتی  و  خرسند 
مجموعه ها در انحصار آلمان و آمریکا و نهایتا اخیرا چین و 
روسیه است و این نشان دهنده رشد اسکواش در ایران بلکه 

گواهی بر رشد رشته اسکواش در جهان دارد.
پذیرا  صمیمانه  را  اسکواش  جهانی  فدراسیون  تبریکات 

باشید.
اندروشلی مدیر اجرایی فدراسیون جهانی اسکواش -- البته 
درمورد رشد ورزش اسکواش رییس سازمان لیگ اسکواش 
هم ابرازرضایت کرده و از برگزاری مسابقات ممتد خبر داده 

است.
مجید جلیلی رییس سازمان لیگ اسکواش گفته؛ جذابیت ها 
و نظم لیگ های اسکواش فراتر از انتظار است و امیدوارم 

این موضوع به رشد این رشته ورزشی کمک زیادی بکند.
آقایان 15  برتر  وی اضافه کرده؛هفته سوم مسابقات لیگ 
 8 حضور  با  گیالن  آنگولوژی  میزبانی  به  اسفندماه   17 تا 
تیم لیگ برتر انجام شدکه در مجموع در این هفته لیگی، 
از  سوم،  هفته  به  باتوجه  مسابقات  و  شد  انجام  بازی   14
بسیار  تیم ها  رقابت  و  بوده  برخوردار  خاصی  حساسیت 

نزدیک بوده است و درنهایت نتیجه نهایی به هفته پایانی 
کشیده شد که بعد از عید برگزار خواهدشد.

مجید جلیلی در ادامه افزوده: کیفیت تیم ها خوب بود و 
انجام  خوبی  به  مسابقات  و  نداشتیم  مصدومی  گونه  هیچ 
شد و همزمان با لیگ برتر آقایان،مسابقات لیگ بانوان در 

اصفهان نیز برگزارشد.
مسابقات  به  توجه  با  اظهارکرد:  ادامه  در  جلیلی  مجید 
بزرگساالن آسیا که از 10 تا 15 اردیبهشت برگزارخواهد 
شد و باید برنامه مسابقات را طوری هماهنگ کنیم که به 
بیشترین  وارد نشود و  تیم های ملی خدشه ای  مسابقات 
بازدهی را داشته باشیم و آرزوی موفقیت برای تیم ملی در 

مسابقات قهرمانی آسیا دارم .
خبر خوشحال کننده دیگر درباره ورزش اسکواش این که؛ 
با حمایت والدین و موافقت کادر فنی ملی و شورای برون 
مرزی دو بازیکن مستعد کشورمان به نام های آرین جعفر 
طیاری و دانیال حسین زاده از استان گیالن به همراه مربی 
رقابت  دو  به  ماه  اسفند  پایان  بها،در  الدین  خودمیرشجاع 
جونیور  قطر  و  جونیور  دوحه  جهانی  رنکینگ  المللی  بین 

اعزام می شوند.

ایرنا - شهر قزوین را به واسطه برخورداری از صدها اثر 
تاریخی از بازارها و سراهای تاریخی و مساجد و امام زاده ها 
تاریخی،  ها، دروازه های  ها، عمارت  تا کلیساها، کاخ  گرفته 
حمام های قدیمی و آب انبارها، باید به عنوان رنگین کمان 

گردشگری ایران معرفی کرد.
تاریخی  پرشمار  آثار  از  توجهی  قابل  بخش  است؛  گفتنی 

قزوین در مرکز این استان قرار دارد.
شهر تاریخی قزوین که در دوره صفویه برای بیش از نیم قرن 
پایتخت ایران بوده، با نزدیکی به تهران )در فاصله کمتر از 
150 کیلومتری( و با قرارگیری در مسیر ارتباطی 12 استان 
تاریخی  اثر  با داشتن صدها  کشور موقعیت ممتازی دارد و 
جدید  قطب های  از  یکی  به  شدن  تبدیل  حال  در  مرور  به 

گردشگری کشور است. 
و  کاخ چهلستون  دارای  قزوین  که  بداند  کمتر کسی  شاید 
این  در  ایران  کلیسای  کوچکترین  یا  و  قاپوست  عالی  بنای 
و  هتل(  )گراند  هتل  اولین  طور  همین  و  دارد  قرار  شهر 

نخستین خیابان ایران )سپه( نیز در این شهر قرار دارد. 
همین طور شاید کمتر کسی از ایرانیان بداند که دو دروازه 
)دروازه درب کوشک و دروازه تهران قدیم( از چهار دروازه 
تعداد  بیشترین  که  این  یا  و  است  قزوین  در  ایران  تاریخی 
آب انبارهای قدیمی ایران در این شهر قرار دارد و یا این که 
یکی از مهم ترین بناهای زیارتگاهی کشور با بنای مربوط به 
دوره صفویه )امام زاده حسین ابن علی ابن موسی الرضا)ع( 
در قزوین واقع شده و یا این که قزوین شهری با 2 هزار و 
500 هکتار باغستان سنتی یک هزار ساله است که دورتادور 
این شهر را احاطه کرده اند. نوروز فرصت خوبی برای آشنایی 

با آثار تاریخی کمتر شناخته شده کهن شهر قزوین است. 
دوران  یادگار  قاپو  عالی  در  سر  و  چهلستون  *کاخ 

پایتختی قزوین
اگر گردشگری به قزوین بیاید و از دولتخانه صفوی بازدید 

نکند، انگار به قزوین سفر نکرده است.
دولتخانه صفوی مقر پادشاهی صفوی و مقر حکومت ایران 
در دوران شاه طهماسب در قرن نهم هجری بوده است، در 

ایامی که پایتختی ایران از تبریز به قزوین منتقل شد. 
هسته  در  مجموعه  این  باغ  همراه  به  که  صفوی  دولتخانه 
آزادی  میدان  به  از شمال  گرفته،  قرار  قزوین  شهر  مرکزی 
ملقب به سبزه میدان، از شرق به خیابان پیغمبریه، از غرب 
)سپه(  شهدا  خیابان  به  جنوب  از  و  احمر  هالل  خیابان  به 

محدود است. 
سردر عالی قاپو به همراه عمارت )کاخ( چهلستون که بعدها 
الهام بخش ساخت عالی قاپو و چهلستون در اصفهان شد، 
یادگاران  از  و  تاریخی  مجموعه  این  در  مانده  باقی  آثار  از 
پایتختی قزوین به شمار می روند که همه ساله مورد بازدید 
و خارجی  داخلی  گردشگران  از  توجهی  قابل  و  انبوه  حجم 

قرار می گیرند. 
یا عمارت چهلستون معروف به کاله فرنگی، تنها کاخ  کاخ 
صفوی  دولتخانه  مجموعه  در  مانده  باقی  صفوی  پادشاهی 

قزوین است که در میان باغی احاطه شده است. 
مربع  متر   500 با  گوش  هشت  ساختمانی  کاخ  این  بنای 
مساحت است که در دو طبقه ساخته شده و دارای تاالرها و 

اتاق های کوچکی در هر طبقه است.
هنر  از  ای  نمونه  کاخ  این  اول  طبقه  دیواری  های  نقاشی 

نگارگری مکتب قزوین بوده و دارای شهرت جهانی هستند.
به موزه  اکنون  با ارسی های زیبا  نیز  تاالر بزرگ طبقه دوم 
از قدما و استادان  خوشنویسی تبدیل شده و در آن آثاری 
فعلی هنر خط برای بازدید عالقه مندان به نمایش گذاشته 

شده است.
بنای رفیع سردر عمارت عالی قاپو قزوین که به دلیل کاربری 
آن در قرن اخیر به شهربانی نیز معروف شده، یکی از هفت 
از آثار مهم تاریخی  در ورودی به ارگ سلطنتی صفویان و 

شهر قزوین است که در این مجموعه قرار دارد.
عظمت و شکوه این بنای تاریخی گردشگرانی را که از سمت 
به  آیند  به طرف دولتخانه صفوی می  خیابان شهدا )سپه( 

تحسین وامی دارد. 
این بنای باشکوه تاریخی در سال 923 هجری شمسی و در 

دوره صفویه ساخته شده است. 
این در دارای 17 متر ارتفاع است که با کتیبه هایی با کاشی 
معرق زینت داده شده و تنها درب مجموعه دولتخانه صفوی 

به شمار می رود که اکنون به یادگار باقی مانده است. 
گراند هتل اولین هتل مدرن ایران از بناهای دوره قاجاری، 
مدرسه امید نخستین مدرسه مدرن قزوین و هم چنین بقعه 
تاریخی چهار انبیاء )مدفن چهارتن از پیامبران الهی( نیز در 

دل این مجموعه تاریخی قرار گرفته اند. 
*موزه شهر قزوین، دارای اشیایی با قدمت بیش از 8 

هزار سال 
ابتدای  در  و  مجموعه  این  کنار  در  نیز  قزوین  شهر‹  ›موزه 
خیابان هالل احمر قرار دارد و با برخورداری اشیایی با قدمت 
نفیس  اشیای  و  آثار  از  ای  گنجینه  سال  هزار   8 از  بیش 

تاریخی است. 
در این موزه هفت هزار شی قدیمی نگهداری می شود و در 
آن، اشیای مختلفی از زیورآالت و مجسمه ها و ظروف سفالی 
و میناکاری، انواع سکه، شمشیر، تفنگ وتپانچه، سنگ  ها و 
از   - تاریخی  مختلف  های  دوره  به  مربوط  قدیمی  درهای 
نمایش  به  قاجار،  و  صفویه  دوران  تا  گرفته  میالد  از  پیش 

گذاشته شده است.
میالد،  از  قبل  ششم  هزاره  جانوری  و  انسانی  پیکره های 
بخشی از ظروف سفالی کشف شده در دشت قزوین با قدمت 
3200 تا 3700 سال قبل از میالد و مجسمه جغد 3800 

ساله از جمله آثار نگهداری شده این موزه هستند.
سعدالسلطنه، گشتی در دنیای هنر و تاریخ سفر بدون تهیه 
سوغات چندان لذت بخش نیست، سعدالسلطنه عالوه بر این 
تهیه  محل  و  بازار  یک  است،  تاریخی  بزرگ  بنای  یک  که 

سوغات و صنایع دستی نیز هست.
بیشتر گردشگرانی که به قزوین سفر می کنند، چندساعتی 

نیز به گشت و گذار در سعدالسلطنه مشغول می شوند. 
واقع  در  مساحت  هکتار   6 از  بیش  با  قاجاری  بنای  این 
ایران  سرپوشیده  و  شهری  درون  کاروانسرای  بزرگترین 
محسوب می شود که در مرکز شهر قزوین و در خیابان امام 

شهرداری  هزینه  با  قبل  چندسال  و  دارد  قرار  )ع(  خمینی 
مرمت و مورد بازسازی قرار گرفته و اکنون به بازار سوغات و 

صنایع دستی قزوین تبدیل شده است.
و  دستی  صنایع  بازار  بر  عالوه  گردشگران  حال  رفاه  برای 
زیبای  این مجموعه  نیز در  و کافه هایی  سوغات، رستوران 
تاریخی قرار دارد که لذت حضور در این بنای زیبا را برای 

گردشگران دوچندان می کند. 
آثار هنرمندان قزوینی از جمله محصوالت مرتبط با نگارگری، 
این مجموعه به  خاتم کاری، خوشنویسی،گلیم و منبت در 

عرضه گذاشته شده است. 
*موزه مردم شناسی حمام قجر، آینه تاریخ و فرهنگ 

قزوین
یکی دیگر از بناهای تاریخی در هسته مرکزی شهر قزوین 
طی  که  است  قجر  حمام  زاکانی،  عبید  خیابان  در  واقع 
چندسال گذشته به موزه مردم شناسی این شهر تبدیل شده 

است.
بنای این مکان مربوط به دوره صفویه است که در زمان شاه 
عباس دوم ساخته شد و در ابتدا حمام شاه نامیده می شد 

اما در دوره قاجار به ›قجر‹ تغییر نام داد. 
و  است  ایران  حمام های  ترین  قدیمی  از  یکی  که  بنا  این 
کاربری موزه پیدا کرده، از پربازدیدترین بناهای شهر قزوین 

توسط گردشگران به ویژه در ایام نوروز است. 
قدیم  زمان های  در  مردم  استحمام  موزه  این  از  در قسمتی 
به نمایش درآمده و در بخش میانی آن نیز با 2 تابلو سفال 
ایام سوگواری  برجسته آیین های عزاداری مردم قزوین در 
به  بدر  پنجاه  به  موسوم  طبیعت  در  گردش  آیین  و  محرم 
نمایش گذاشته شده است که 19اردیبهشت برگزار می شود 

و به مراسمی همچون سیزده بدر شباهت دارد. 
یک بخش از این موزه به معرفی حرفه ها و پیشه ها، وهمراه 
با لباس محلی به معرفی اقوام قزوینی، تات ها ترک و آذری، 

کرد و لر و مراغی ها )الموتی ها( اختصاص پیدا کرده است.
شیرینی پزی ویژه قزوینی ها، گندم کاری و کشاورزی ویژه 
بانوان لر،  ترک ها و آذری ها، پایکوبی ویژه کردها و پوشش 
آویزان کردن انگور ویژه تات ها و گلیم بافی نیز ویژه مراغی ها 
از جمله حرفه ها و رسومات محلی است که در بخش سربینه 
به  ماکت های طراحی شده  و  با مجسمه ها  موزه همراه  این 

دست هنرمندان به تصویر کشیده شده اند.
در بخشی از این موزه هم چنین مراسم سنتی شیرواره به 
از همکاری و تعاون مردمان قدیم به نمایش  عنوان نمادی 
گذاشته شده است که مربوط به دوران کم دهی شیر دام ها و 
قرض و کمک مردم با دادن شیر به یکدیگر مربوط می باشد. 
همچون  قدیمی  های  پیشه  و  مشاغل  نیز  گرمخانه  بخش 
مسگری، آهنگری، حالجی، طبابت و حجامت، میوه فروشی 

و عطاری به نمایش گذاشته شده است. 
*قزوین قطب گردشگری مذهبی غرب و شمال غرب 

کشور
حال وقت آن رسیده است که به زیارت امام زاده حسین ابن 

علی ابن موسی الرضا)ع( برویم.
در برخی روایات نقل شده زمانی که امام هشتم شیعیان )ع( 
هنگام سفر به خراسان در سال 193 هجری قمری به قزوین 
آمدند و چند روزی در این شهر اقامت کردند، حسین فرزند 
ایشان که در آن زمان خردسال بود به بیماری سختی دچار 
شده و پس از چند روز در این شهر درگذشت و محبان اهل 
بیت سپس برای مزار این امام زاده بنای زیارتگاهی احداث 

کردند. 
قرار  شهر  جنوب  در  سالمگاه  خیابان  در  که  زاده  امام  این 
و  و محل تجمع شیفتگان  قزوین  زیارتگاه  ترین  دارد، مهم 

دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت )ع( است. 
و  ها  قزوینی  برای  دور  از  زاده  امام  این  ای  فیروزه  گنبد 
این  بقعه  بنای  که  جا  آن  از  کند،  می  دلبری  گردشگران 
زائران ضمن  است،  صفوی  دوره  به  مربوط  بنایی  زاده  امام 
زیارت سالله ثامن الحجج امام رضا )ع(، از یک صحن و سرای 

تاریخی و زیبا نیز دیدن می کنند.
سردرب ورودی اصلی امام زاده با کاشی کاری ها و کتیبه های 
وسط  در  است،  شده  تزئین  صفوی  دوره  به  مربوط  زیبای 
خط  به  ای  کتیبه  با  زیبا  ای  سقاخانه  نیز  شمالی  صحن 
سیراب  را  مقدس  مکان  این  زائران  که  دارد  قرار  نستعلیق 

می کند.
طاق نماهای این مکان با کاشی گل و برگ اسلیمی آراسته 
زیبا  ارسی های  دارای  آن  شمالی  های  حجره  و  شده اند 

هستند.
داخل حرم نیز با آینه کاری های زیبا و مسحور کننده تزئین 
شده و ضریح زیبای قلم زنی و منبت کاری شده در آن نیز 
دوره های  در  است،  صنعت  این  هنرمندان  هنِر  اوج  گویای 

گذشته به شمار می رود.
*چهار انبیاء، زیارتگاهی برای پیروان سه دین الهی

زیارتگاه های  ترین  مهم  از  نیز  چهارانبیاء  متبرک  آستان 
شهر قزوین به شمار می رود و روزانه زائران زیادی به خود 

می بیند.
این بقعه که به چهار انبیاء و یا پیغمبریه مشهور است و در 
خیابانی به همین نام قرار دارد، مدفن چهار تن از پیامبران 
بنی اسرائیل به نام های سالم، سلوم، سهلوی و اقلیا به همراه 

امام زاده صالخ )ع(است. 
براساس روایت های تاریخی، این چهار پیامبر الهی که سال ها 
مورد آزار و اذیت قوم بنی اسرائیل قرارگرفته بودند، به فکر 

مهاجرت به نواحی داخلی فالت ایران می افتند.
بشارت  و  موسی)ع(  شریعت  تبلیغ  مهاجرت  این  از  هدف 

میالد مسیح به موحدان بوده است.
مسجد و مدرسه مجموعه پیغمبریه که در جنب این آستان 
مقدس قرار دارند مربوط به دوره صفوی و زمان ساخت بنای 

بقعه نیز به دوره قاجاریه می رسد.
اسماعیل  زاده  امام  محمد)ع(،  سید  سلطان  زاده  امام 
دیگر  از  خاتون  زبیده  شهربانو،  بی  بی  خاتون،  آمنه  و  )ع( 

امام زاده های مهم قزوین به شمار می روند. 
*مسجد جامع عتیق، یکی از کهن ترین مساجد ایران 
مسجد جامع عتیق قزوین را باید یکی از بناهای باشکوه و 
کم نظیر تاریخی ایران دانست، این مسجد چهار ایوانی که 
نمادی از بندگی و ایمان خالصانه مردم قزوین از اوایل اسالم 

تاکنون است، در خیابان سپه )شهدا( قرار دارد.
گنبد باشکوه، ایوان های رفیع گلدسته ها و مناره های مجلل 
و گچبری های نفیس این بنای تاریخی با بیش از یک هزار 
سال قدمت، گردشگران به ویژه دوستداران میراث فرهنگی 

را به خود مجذب می کند.
دوران  به  مربوط  آتشکده ای  ابتدا  بنا  این  می شود  گفته 
مسجد  به  تبدیل  هجری   192 سال  در  و  بوده  ساسانیان 

می شود.
خمار  گنبد  مسجد  این  های  بخش  ارزشمندترین  از  یکی 
گونه ای  به  است،  عظیم  و  رفیع  بسیار  که  است  آن  تاشی 
تا نوک  از کف مقصوره  ارتفاع آن  که محیط آن 56 متر و 
میخکوب  خود  به  را  بیننده ای  هر  که  است  متر   46 قبه 
می کند. کتیبه های 6 گانه گچبری شده گنبدخانه این بنا از 
شاهکارهای معماری ایرانی اسالمی است که شهرت جهانی 

پیدا کرده اند.
امروزه بخشی از بنای این مسجد به مکان ساخت و عرضه 

صنایع دستی سنگی اختصاص پیدا کرده است. 
مسجد سنجیده و مسجد النبی )ص( از دیگر مساجد تاریخی 
از آن ها برای گردشگران خالی از  بازدید  قزوین هستند که 

لطف نیست.
*کانتور، کوچک ترین کلیسای ایران 

تنوع بناهای تاریخی قزوین از لحاظ کاربری های مختلف را 
می توان از کلیسای کانتور که به عنوان کوچک ترین کلیسای 

ایران شناخته می شود، پی برد. 
این بنای عبادتگاهی کوچک را روس ها در زمان حضور خود 

در ایران متقارن با جنگ جهانی دوم احداث کرده اند.
نمای  و  است  شکل  صلیبی  طرحی  دارای  که  کلیسا  این 
همراه  به  آن  گنبدهای  شیروانی  پوشش  و  سرخ  آجری 
قزوین  بناهای  سایر  با  را  بنا  این  معماری  لعابدار،  آجرهای 
متفاوت کرده در خیابان دارایی قزوین قرار دارد و به دلیل 
نبود پیروان مذهب ارتدوکس زیارت کننده ای ندارد و اکنون 

جنبه گردشگری پیدا کرده است. 
این کلیسا که به نام برج ناقوس نیز معروف است، قبال دارای 
ناقوسی بوده که حاال وجود ندارد و هم چنین دارای 2 گنبد 
یکی بزرگ در مرکز محل عبادت و دیگری کوچکتر در باالی 
محراب است و یکی از اتاق های آن نیز مربوط به غسل تعمید 

نوزادان و دیگری محل تعویض لباس کشیش ها است. 
*قزوین، شهر آب انبارها 

تاریخی  انبارهای  قزوین، آب  از جاذبه  های گردشگری  یکی 
بناها در قزوین پالن های  این  از ویژگی های  آن است، یکی 

متفاوت هر آب انبار با آب انبار دیگر است. 
انبار  آب  به  می توان  قزوین  انبارهای  آب  ترین  معروف  از 

سردار بزرگ و کوچک اشاره کرد.
آب انبار سردار بزرگ قزوین، بنایی مربوط به دوره قاجاری 
بوده و بزرگترین آب انبار تک گنبدی ایران است و در خیابان 

راه آهن قرار دارد. 
و  است  جناقی  قوس  با  رفیع  سردری  دارای  انبار  آب  این 
راه شیر آن پنجاه پله سنگی دارد و برای دسترسی به آب 
آن) که دارای مخزنی به مساحت 17 متر با ظرفیت 3600 
متر مکعب بوده( در گذشته،باید دوازده و نیم متر به پایین 

می رفتند. 
آب انبار سردار کوچک نیز مقابل مسجد و مدرسه ای تاریخی 
به همین نام در محله تبریز قزوین قراردارد و سردرآن مزین 
به کاشی کاری است و در ورودی آن نیز کتیبه ای به سنگ 

مرمر با خط نستعلیق وجود دارد.
گنجایش مخزن این آب انبار 3800 متر مکعب بوده و راه 

شیر آن دارای 36 پله است. 
کاج  انبار  آب  و  آقا  انبار  آب  عتیق،  انبار مسجد جامع  آب 

کاظم از دیگر آب انبارهای قدیمی و تاریخی قزوین به شمار 
می روند.

*باغستان سنتی هزار ساله، گنجینه سبز قزوین 
دورتادور شهر قزوین را به مساحت 2 هزار و 500 هکتار باغ 
باغستان هزارساله احاطه کرده که  به  های قدیمی موسوم 

منظره چشم نوازی به این شهر بخشیده است.
البته بخش زیادی از این باغ ها طی نیم قرن اخیر به دلیل 
توسعه شهر و انگیزه های سوداگرانه تخریب و از میان رفته 

اند.
هستند،  مشهور  قزوین  سنتی  باغستان  به  که  باغ ها  این 
بیشتر دارای درختان بادام هستند و همه ایام سال به ویژه 
و  بخشند  می  قزوین  شهر  پیرامون  به  زیبا  ای  ،جلوه  بهار 

کمربند سبز این شهر شناخته می شوند.
در سفرنامه ناصرخسرو به قزوین نیز به این باغات اشاره شده 
و آمده است: قزوین، باغستان بسیار داشت، بی دیوار و خار و 

هیچ مانعی از دخول در باغات نبود. 
گذر از میان این باغات سنتی و نفس کشیدن در این طبیعت 

زیبا و چشم نواز برای هر گردشگری خالی از لطف نیست.
تاریخی  دروازه  سه  از  یکی  کوشک،  درب  *دروازه 

باقی مانده در ایران
زمانی قزوین دارای 9 دروازه بوده که از میان آن ها اکنون 

دروازه درب کوشک و تهران قدیم باقی مانده اند. 
دروازه درب کوشک قزوین در میدان میرعماد قرار دارد و 
در قدیم راهی برای ورود و خروج شهروندان از جانب شمال 

شهر به سمت الموت بوده است. 
این دروازه آن طور که گفته می شود دارای بیش از هزار سال 
قدمت است ولی فرم ظاهری این دروازه به دوران قاجاری 
شباهت دارد، این دروازه به همراه سردر باغ ملی در تهران و 
دروازه ارگ در سمنان تنها دروازه های باقی مانده از گذشته 

با نقش اصیل خود در کل ایران به شمار می روند.
دروازه تهران قدیم از دیگر دروازه  های قدیمی قزوین است 
که اکنون در یک میدان احاطه شده و راهی برای ورود و 
خروج شهروندان در گذشته به جانب تهران و ری بوده است.

*سپه، قدیمی ترین خیابان ایران 
است،  گرفته  نام  شهدا  خیابان  امروزه  که  سپه  خیابان 
سیاق  و  سبک  به  ایران  شده  طراحی  خیابان  نخستین 

امروزی است.
این خیابان که آثار تاریخی ارزشمندی همچون مسجد جامع 
در  را  قاپو(  )سردرعالی  دولتخانه صفوی  از  بخشی  و  عتیق 
خود جای داده از مهم ترین خیابان های قزوین به شمار می 
رود و قدم زدن در آن که سنگفرش شده است به گردشگران 

حسی نوستالژیک می دهد. 
سپه، نخستین خیابان دوبانده ایران بوده که در عصر صفوی 
و به دستور شاه طهماسب احداث شده و به عمارت شاهی 

آن زمان متصل می شده است. 
*مسجد مدرسه صالحیه، قطب علمی ایران در گذشته

مسجد مدرسه صالحیه قزوین؛ بزرگترین مرکز علمی ایران 
همچون  بسیاری  بزرگان  و  بوده  هجری  سیزدهم  قرن  در 
سیدجمال الدین اسدآبادی در آن به تحصیل مشغول بوده اند.

به  بازسازی  و  مرمت  از  پس  زیبا  تاریخی  بنای  این  امروزه 
محل بازدید گردشگران و دوستداران میراث فرهنگی تبدیل 

شده است. 
این بنا که که اکنون محل تحصیل طالب دینی است در سه 
طبقه احداث شده و دارای یک حیاط مرکزی و حجره هایی 
است که در سه طبقه این حیاط را احاطه کرده و جلوه ای 

زیبا به آن بخشیده اند. 
مسجد مدرسه حیدریه نیز از دیگر مساجد مدارس تاریخی 
قزوین در محله بالغی است که در دوره سلجوقی بنا شده و 

یکی از شاهکارهای گچبری ایران به شمار می رود. 
با  فرد  به  منحصر  بنای  مستوفی،  حمداهلل  *آرامگاه 

گنبد مخروطی 
جغرافیدان  و  شاعر  ادیب،  مورخ،  مستوفی  حمداهلل  آرامگاه 

قرن هشتم هجری در محله باغ دبیر قزوین قرار دارد. 
گنبد مخروطی شکل و فیروزه ای رنگ این بنای آرامگاهی 
و کاشی کاری های دورآن که به سبک و سیاق دوره ایلخانی 
قزوین  به  که  گردشگرانی  از  بسیاری  است،  شده  احداث 

می آیند را به خود جذب می کند. 
هشت  پوش،  فیل  چهار  توسط  مربع  صورت  به  برج  پالن 

ضلعی شده و با گنبد مخروطی پوشیده شده است. 
ادبی  آثار  جمله  از  بیت  هزار   75 شامل  ظفرنامه  منظومه 

حمداهلل مستوفی است. 
ایرانی --  معماری  هنر  ها، شاهکار  امینی  *حسینیه 

اسالمی
بناهای  دیگر  از  مولوی  خیابان  در  واقع  امینی ها  حسینیه 
تاریخی قزوین در دوره قاجاری به شمار می رود که مورد 

توجه گردشگران است. 
این بنا ابتدا یک منزل مسکونی بوده که بعدها تغییرکاربری 
پیدا کرده و برای برگزاری مراسم های دینی در قالب حسینیه 

وقف شده است. 
در  کاری  آئینه  و  چوب  روی  نقاشی  بری،  گچ  تزیینات 
سقف، دیوارها ، طاقچه های این بنای زیبای تاریخی را باید 

شاهکاری از معماری ایرانی-اسالمی دانست.
تاالر  و سه  و جنوبی  دو حیاط شمالی  دارای  این حسینیه 
و  دارند  قرار  همدیگر  موازات  به  که  است  غربی  و  شرقی 
جدا  یکدیگر  از  مشبک  متحرک  های  دری  پنج  وسیله  به 

می شوند. 
قزوین در کنار بناهای یاد شده دارای ده ها اثر تاریخی از جمله 
عمارت شهرداری، خانه تاریخی شهیدی،گراند هتل،عمارت 
سپیدار، عمارت سردار مفخم و کلیسای هرپسیمه مقدس، 
حمام بلور و ...نیز هم هست که آشنایی و یا بازدید از آن ها 

به گردشگران نوروزی توصیه می شود. 
عالوه بر آثار متنوع تاریخی، بوستان ملی باراجین به عنوان 
سافاری  و  طبیعت  دهکده  کشور،  جنگلی  پارک  بزرگترین 
پارک اولین سافاری پارک ایران که به طور زنده امکان بازدید 
از حیات وحش در آن فراهم شده، بوستان مالخلیال در دل 
باغستان سنتی هزارساله، تله سی یژ و پیست اسکی کامان 
و زرشک را نیز باید از جاذبه های گردشگری شهر قزوین و 

اطراف آن نام برد.

 قزوین، رنگین کمان گردشگری ایران

دو کلمه حرف ورزشی

شایعه در شایعه!
ورزشی  حرف  دوکلمه  گریبان  جوفوتبالی  باالخره 
شیرین  و  تلخ  شایعات  از  نمی شود  آخر  گرفت!  هم  را 

گذشت.
از  ایران  فوتبال  فدراسیون  رئیس  تاج  مهدی  نزدیکان 
گفتگو و مذاکرات با هروه رنار مربی فرانسوی تیم ملی 

فوتبال مراکش خبر دادند .
ظاهرا این خبری است که از  البالی گفتگوهای رئیس 
فدراسیون با چند تن از افراد مطمئن و مورد اعتمادش 
به بیرون درز کرده است وخبری های ورزش سه آن را 

قاپیده اند!
گفته می شود توافق با رنار تا حد زیادی پیش رفته و 
این سرمربی جذاب فرانسوی که در جام جهانی هدایت 
ایران  به  زود  برعهده داشت خیلی  را  مراکش  ملی  تیم 

خواهد آمد.
باشدکه  درآن  مربی  این  آیدجذابیت  بنظرمی  البته 
سرمربی  با   -- ایران  ازتیم  جهانی  بازی های  در  تیمش 

پرحاشیه اش، زخم خورده!
این شایعه در حالی در جامعه فوتبال ایران در حال اوج 
ملی  تیم  هدایت  حاضر  حال  در  رنار  که  است  گرفتن 
ملت های  جام  آماده  را  خود  و  دارد  برعهده  را  مراکش 
فهرست  هفته  همین  او  که  این  جالب  می کند.  آفریقا 
است.  کرده  اعالم  مسابقات  این  برای  را  مراکش  نهایی 
در یکی، دو ماه اخیر و بعد از جدایی کارلوس کی روش 
از فوتبال ایران نام های متفاوتی برای حضور در فوتبال 
ایران مطرح شده اند که مربیانی از هلند، آلمان، ایتالیا، 
نظرخواهی  و  بحث  به  رسانه ها  در   ... و  اسپانیا  برزیل، 
اجازه  فعال  رازداری حداکثری  با  تاج  اند.  گذاشته شده 
درز  بیرون  به  ملی  تیم  بعدی  سرمربی  از  اسمی  نداده 
کند تا زمانی که امضای نهایی پای قرارداد وی درج شود.



خبرگزاری مهر - محققان کشور موفق 
شدند با استفاده از فناوری کامپوزیت مخازن فرسوده 
نفتی را در مدت زمان کوتاهی تقویت کنند و از بروز 
مشکالت زیست محیطی، آتش سوزی و ... جلوگیری 

کنند.
دکتر محمود مهرداد شکریه رئیس مؤسسه کامپوزیت 
ایران و مجری طرح »تقویت مخازن فرسوده نفتی با 
جشنواره  دومین  و  سی  برگزیده  کامپوزیت  فناوری 
بین المللی خوارزمی« اظهار کرد: مخازن ذخیره نفت 
دچار  زمان  مرور  اثر  بر  گاز  و  نفت  انتقال  لوله های  و 
تخریب و خوردگی می شوند لذا باید تعمیرات اساسی 

روی آن ها انجام شود.
وی با اشاره به روش های سنتی برای بازسازی مخازن 
نفتی افزود: تعویض ورق های کف مخازن نفت از جمله 
به شمار می رود که  نفتی  تعمیرات سنتی در مخازن 
در این روش ورق کف مخازن بریده شده و ورق های 
جدید فلزی جایگزین آن ها می شود؛ در روش تعمیرات 
تا آتش  تزریق شود  گاز خنثی در مخزن  باید  سنتی 
سوزی در داخل مخزن رخ ندهد. هم چنین برای ورود 
ورق به داخل مخزن باید دیواره مخزن برش زده شود.

داد:  ادامه  صنعت  و  علم  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
روش های سنتی برای بازسازی مخازن نفتی، احتمال 
کمانش بدنه مخزن را افزایش می دهد. لوله های انتقال 
متوقف  باید  نیز  از مخزن  به خارج  و  داخل  به  سیال 
شده تا لوله ها تعویض و یا جوشکاری شوند؛ این زمان 
بر است و از طرفی هم نفت به محیط زیست وارد شده 

و منجر به خطر احتراق و آتش سوزی خواهد شد.
وی با بیان این که در صدد آمدیم تا پروژه ای را برای 
رفع این مشکل اجرایی کنیم، بیان کرد: در این طرح 
تقویت مخازن فرسوده نفتی با فناوری کامپوزیت در نظر 
گرفته شده که مواد اولیه ساخت این مواد کامپوزیتی 
همان مواد اولیه ساخت هواپیما، راکت و… است؛ این 
مواد به واسطه چنین پروژه ای از صنعت هوافضا وارد 

صنعت خوردگی شده است.
این  عملکرد  به  اشاره  با  شکریه 
عنوان  کامپوزیتی  پوشش های 
این  کامپوزیتی  پوشش  کرد: 
که  می کند  فراهم  را  امکان 
و  مخزن  کف  تخریب  بدون 
نفتی  مخازن  فرسوده  لوله های 
تقویت شوند؛ پس از تعمیرات با 
در  کامپوزیت  پیشرفته  فناوری 
ورق های  کامل  تخریب  صورت 
پوشش  کماکان  مخزن  فلزی 
سیال  وزن  تحمل  کامپوزیت 

درون مخزن را خواهد داشت.
از  استفاده  که  این  بیان  با  وی 
زمان  مدت  کامپوزیت  فناوری 
روش های  به  نسبت  کوتاهی 
سنتی صرف می شود، بیان کرد: 

نیز بدون توقف خط، تقویت  انتقال نفت  لوله های  در 
و ترمیم لوله های فلزی انجام می شود؛ این فناوری در 
کشورهای صنعتی به عنوان یک فناوری پیشرفته مورد 

استفاده قرار می گیرد.
مجری طرح با تاکید بر این که با استفاده از تحقیقات 
شده،  بومی  کشور  داخل  در  فناوری  این  دانشگاهی 
دانش  شرکت  یک  توسط  تاکنون  کرد:  نشان  خاطر 
داده  انتقال  آن  به  را  طرح  این  فنی  دانش  که  بنیان 
ایم 9 مخزن بزرگ ذخیره مواد نفتی و 8 طرح لوله در 

داخل کشور با این روش تقویت شده است.
برگزیده سی و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی 
با بیان این که تمام پروژه هایی که این شرکت دانش 
بنیان بر عهده می گیرد توسط محققان دانشگاهی که 
پروژه را تعریف کرده اند، اجرایی می شود، گفت: این 
روش نسبت به روش متداول تعویض ورق های فلزی 
مزیت هایی دارد؛ »زمان تعمیر بسیار پایین نسبت به 
به  نیاز  روش متداول تعویض ورق های فلزی«، »عدم 
تغییر شکل  ایجاد  و عدم  بدنه مخزن  در  برش کاری 
در بدنه«، »عدم احتمال ایجاد کمانش بدنه مخزن به 
ایجاد  بدنه مخزن«، »عدم  در  کاری  برش  دلیل عدم 
پوسته  به  نسبت  کامپوزیتی  پوشش  در  خوردگی 
مواد  در  ترکیب شدن  یا  و  »عدم خوردگی  و  فلزی« 

نفتی« از جمله مزیت های این طرح به شمار می رود.
دلیل  به  خارجی  شرکت های  کرد:  بیان  شکریه 
تحریم ها کمکی به کشور ما در این زمینه نمی کنند که 
این پروژه باعث می شود بی نیاز از کشورهای خارجی 
باشیم و صنعت توسعه یابد؛ اگر صنعت به طور جدی 

تر حمایت کند این پروژه به خوبی توسعه می یابد.
این زمینه سابقه  اروپایی در  به گفته وی، کشورهای 
شرکت  این  و  نمی دهند  ارائه  ما  به  خدماتی  و  دارند 
دانش بنیان رقیب جدی برای آن ها به شمار می رود.

دریافت مطالبات برق 
ایران از عراق

  
خبرگزاری فارس - صادرات برق ایران به عراق از سال 
2004 تاکنون بالغ بر 65 میلیارد کیلووات ساعت به ارزش 
6.2 میلیارد دالر بوده که تاکنون 5.21 میلیارد دالر از این 
رقم دریافت و مابقی بالتکلیف مانده و به نظر می رسد، سفر 

رئیس جمهور به عراق این گره را باز کند.
حسن روحانی رئیس جمهوری در حالی به دعوت رسمی 
کشور  این  مقامات  با  دیدار  برای  و  خود  عراقی  همتای 
و  از صاحب  نظران  بسیاری  اعتقاد  به  که  بغداد شد  عازم 
جدیدی  فصل  سفر  این  اقتصادی  و  سیاسی  تحلیل گران 
در مناسبات تهران و بغداد ایجاد خواهد کرد و زمینه ساز 
همکاری های جدید دو کشور در عرصه های مختلف به ویژه 

انرژی خواهد بود.
به  خود  هفته  این  سفر  جریان  در  جمهور  رئیس  روحانی 
به  برق  بیشتر  صادرات  منظور  به  ایران  آمادگی  بر  بغداد 

عراق و همکاری برقی دو کشور تاکید کرده است. 
مساله ای که در سفر بهمن ماه امسال لوئی خطیب وزیر برق 

عراق به تهران نیز مورد تاکید قرار گرفته بود.
وزیر  اردکانیان  رضا  میان  گذشته  ماه  که  توافقی  براساس 
نیرو با لوئی خطیب وزیر برق ایران منعقد شد، قرار شد سه 
برنامه سنکرون سازی شبکه برق ایران و عراق تا پایان سال 
2019 میالدی، کاهش تلفات شبکه برق عراق به میزان 30 
درصد تا پایان سال 2020 و جبران کمبود تولید برق عراق 
تا پایان سال 2021 توسط شرکت های ایرانی انجام خواهد 
اصلی  بازیگران  به  را  ایرانی  شد؛ موضوعی که شرکت های 

بازسازی برق عراق مبدل خواهد کرد.
 2004 سال  سپتامبر  از  حالی  در  ایران  گزارش،  بنابراین 
به  برق  انرژی  بر 65 میلیارد کیلووات ساعت  بالغ  تاکنون 
به  ارزش 6.2 میلیارد دالر به کشور عراق صادر کرده که 
و هنوز  نشده  پرداخت  برق  پول صاردات  تمام  کامل  طور 
مطالبات ایران از این کشور که حدود یک میلیارد دالر است 

از سوی عراق پرداخت نشده است.

ایران تاکنون از 6.2 میلیارد دالر صادرات برق حدود 5.21 
میلیارد دالر از این رقم را دریافت کرده و مابقی هنوز بدون 
پس  و  زودی  به  رسد  می  نظر  به  که  مانده  باقی  تکلیف 
ازسفر رئیس جمهور به این کشور، بخشی از مطالبات  ایران 

از عراق از بابت پول برق وصول شود.
نیرو،  وزارت  سوی  از  شده  منتشر  های  گزارش  اساس  بر 
 2004 سال  سپتامبر  از  عراق  کشور  به  ایران  برق  فروش 
براساس  که  است  شده  آغاز  صدام  رژیم  سقوط  از  پس  و 
ارزیابی صورت گرفته تاکنون بالغ بر 65 میلیارد کیلووات 
ساعت انرژی برق به ارزش 6.2 میلیارد دالر به این کشور 

صادر شده است.
ظرفیت  حداکثر  حاضر  حال  افزاید:در  می  گزارش  این 
صادرات برق ایران به عراق هزار و 490 مگاوات و در سطح 
مطابق  است.  کیلووات   400 و   132  ،63  ،20  ،11 ولتاژ 
قـرارداد فروش برق به کشـور عراق در 11 مارس 2004، 
با  خانقین   - ذهاب  سرپل  کیلوولت   132 انتقال  خـط 
فروش  از سپتامبر 2004  و  احداث  مگاوات  ظرفیت 120 

برق به این کشور آغاز شد.
پس از آن نیز خط 63 کیلوولت مریوان- پنجوین در اکتبر 
ظرفیت  با  بصره  خرمشهر-  کیلوولت   400 خط   ،2007
430 مگاوات در مارس 2008، خط 400 کیلوولت مرصاد- 
دیاله با ظرفیت 480 مگاوات در فوریه 2009 و خط 400 
کیلوولت کرخه - اماره با ظرفیت 460 مگاوات نیز دسامبر 

2011 به ترتیب به بهره  برداری رسیدند.

دستورالعمل نگهداری و توسعه 
فضای سبز

امور شهری و روستایی وزیر  معاون عمران و توسعه 
کشور از ابالغ دستور العمل نگهداری و توسعه فضای سبز 
سال  در  استان ها  به  آبی  منابع  اصولی  مدیریت  اولویت  با 

جاری خبر داد.

»مهدی  کشور،  وزارت  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
جمالی نژاد« گفت: در این دستورالعمل بر کاهش سطوح 
راه های  بزرگ  حاشیه  و  بلوارها  در  خصوصاً  کاری  چمن 
سطح شهر، پارک های جنگلی و فضاهای سبز حومه شهر و 
توجه ویژه به افزایش احجام سبز نسبت به سطوح سبز در 
فضاهای سبز شهری و ممنوعیت کاشت چمن در توسعه 
انتظار  و  است  شده  تاکید  شهری  عمومی  سبز  فضاهای 
را داشته  این موارد توجه الزم  به  می رود مدیریت شهری 

باشد.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور 
ناشی  اثرات  و  هوا  آلودگی  کاهش  منظور  به  کرد:  اضافه 
پاک،  هوای  قانون  راستای  در  و  غبار  و  گرد  پدیده  از 
جهاد  نیرو،  وزارتخانه های  با  همکاری  طی  شهرداری ها 
از ظرفیت های پیش  راه و شهرسازی و کشور،  کشاورزی، 
و  سبز  فضای  توسعه  منظور  به  قانون  این  در  شده  بینی 

احداث کمربند فضای سبز شهری استفاده کنند.
جمالی نژاد هم چنین به مصوبه هیات وزیران در موضوع 
این  کرد:  بیان  و  کرد  اشاره  شهری  سبز  فضای  مدیریت 
به  و  تهیه  شهرداری ها  شناسی  آسیب  از  پس  که  مصوبه 
تصویب هیات وزیران رسید، بر استفاده از روش های نوین 
تصفیه  تاسیسات  تصفیه شده  پساب  از  استفاده  و  آبیاری 
زیست  استانداردهای  رعایت  با  شهری  فاضالب  خانه های 
محیطی در آبیاری فضای سبز شهرها تاکید دارد و انتظار 
مصوبه  این  در  نهفته  ظرفیت های  به  شهرداری ها  می رود 

توجه ویژه ای داشته باشند.
رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور خاطرنشان 
کرد: در قانون هوای پاک و مصوبه هیات وزیران در زمینه 
تامین  درخصوص  الزم  پیش بینی های  شهری  سبز  فضای 
نهال مورد نیاز طرح  های درختکاری شهری توسط وزارت 
جهاد کشاورزی صورت گرفته و شهرداری ها باید اقدامات 
به عمل  بهره برداری  و  نگهداری  زمینه کاشت،  را در  الزم 

آورند.
و  نوآوری ها  اخیر  سال های  در  گفت:  چنین  هم  وی 
خالقیت هایی توسط شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها 
صورت  جدید  ایده های  و  روش ها  با  شهری  مدیریت  در 
سبز  فضای  حوزه  در  شهرداری ها  است  امید  که  گرفته 

شهری به این ایده ها هم توجه کنند.
جمالی نژاد یادآورشد: روز درختکاری و هفته منابع طبیعی 
در حقیقت برای یادآوری این مهم است که اگر به فضای 
به  باشیم، شرایط زیستی شهرها  نداشته  سبز توجه کافی 
انتظار می رود مدیریت شهری  تاکید کرد:  افتد،  خطر می 
در همکاری با سایر دستگاه ها اجرایی ذی ربط زمینه حفظ 
و نگهداری درختان و فضای سبز موجود شهری را فراهم 
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معیار - مرکزی - رضا صفائی نسب:
دومین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفراستان با حضور 
و  فرمانداران  استانداری،  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 

مدیران دستگاه های اجرایی عضو ستاد برگزار شد. 
ایزدی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و  علیرضا 
براساس  گفت:  جلسه  این  در  مرکزی  استان  گردشگری 
نوروزی  سفر  خدمات  ستاد  در  شده  انجام  اقدامات 
امیدواریم استان از حالت گذری به مقصدی برای حضور 

گردشگران تبدیل شود.
»ایزدی« با بیان این که 10 کمیته برای ارایه هر بیشتر 
خدمات به مسافران نورزی در ستاد اجرایی خدمات سفر 
و  نقل  و  حمل  کمیته  گفت:  است،  شده  تشکیل  استان 
راهداری با مسوولیت اداره کل راهداری، امداد و نجات با 
مسوولیت جمعیت هالل احمر، خدمات انتظامی، امنیتی 
و ترافیکی با مسوولیت ستاد فرماندهی انتظامی استان و 
شهرداری ها و همیاری ها نیز با مسوولیت دفتر امور شهری 
شوراهای اسالمی استانداری مرکزی به مسافران نورزوی 

خدمات رسانی می کنند.
وی افزود: کمیته برنامه ریزی و آمار   و کمیته خدمات 
و  فرهنگی  میراث  کل  اداره  مسوولیت  با  رفاه  و  اسکان 
صنایع دستی، نظارت و تنظیم بازار با مسوولیت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت، ارزیابی عملکرد اداره کل بازرسی 
استانداری، بهداشتی و پزشکی با مسوولیت دانشگاه علوم 
پزشکی و اطالعات، تبلیغات و فضای مجازی با مسوولیت 
اداره کل صدا و سیمای استان مرکزی به مسافران نورزی 

خدمات رسانی می کنند.
ایزدی در این نشست از برگزاری تورهای رایگان در 12  
شهرستان استان خبر داد و گفت: در یک جلسه مشترک 
نقاط  به  رایگان  تور  نوروز  ایام  در  مقرر شد  با شهرداری 
گردشگری 12 شهر استان صورت پذیرد و در این راستا 
تأمین سرویس ایاب و ذهاب با همکاری شهرداری انجام 

خواهد پذیرفت.
علیرضا ایزدی تصریح کرد: توزیع اقالم تبلیغاتی، تخفیف 
بلیت موزه ها برای بازدید عالقه مندان و مسافرین نوروزی 
نوروز  ایام  در  فرهنگی  میراث  سازمان  اقدامات  دیگر  از 

است. 
نمایشگاه  در  نوروزی  مسافرین  موقت  اسکان  از  وی 
بر اساس  بیان کرد:  و  اراک خبر داد  بین المللی در شهر 
ایام  در  بارش ها  به  توجه  با  و  هواشناسی  پیش بینی 
نوروزی  مسافرین  اسکان  ایام  این  در  شد  ،مقرر  نوروز 

محل  گفت:  ادامه  در  او  پذیرد.  صورت  نمایشگاه  در 
برای  اراک  در  استان  المللی  بین  های  نمایشگاه  دایمی 
 اسکان موقت مسافران نوروزی در نظر گرفته شده است

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
استان مرکزی ادامه داد: با توجه به شرایط جوی پیشنهاد 
برای  شهرستان ها  دیگر  شهرداران  و  فرمانداران  می شود 
اسکان مسافرین نوروزی یک سالن ورزشی را مهیا کنند. 
مراکز  و  هتلداران  درصدی   40 تخفیف  ارائه  از  ایزدی 
اقامتی در ایام نوروز خبر داد و افزود: برای حضور هتلداران 
در چرخه صنعت گردشگری و استقبال گردشگران برای 
اقامت در هتل ها و مراکز اقامتی مقرر شد جامعه هتلداران 
تخفیف 40 درصدی را برای مسافرین نوروزی لحاظ کنند.

به  مطلوب  خدمات  ارائه  برای  کرد:  خاطرنشان  وی 
مسافرین نوروزی و به منظور استقبال بهتر، یک نوروزگاه  

در محل قزل  پارک برپا می شود.
ستاد  رئیس  جانشین  و  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
ضمن  پایان  در  مرکزی  استان  سفر  خدمات  اجرایی 
تاکید بر انجام وظایف کمیته های ده گانه گفت: افزایش 
ماندگاری مسافران نوروزی با معرفی جاذبه های فرهنگی 
و طبیعی اولویت اصلی ستاد خدمات سفر این استان است 
برتر  ارزیابی و کمیته  نوروزی کمیته ها  پایان ستاد  و در 

معرفی خواهد شد.

میراث  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به  چنین  هم 
مرکزی،  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
حسینی معاون گردشگری در جلسه ستاد اسکان عنوان 
و  کتابچه  و  بروشور  شامل  که  فرهنگی  های  بسته  کرد: 
اقالم تبلیغاتی است به همراه بلیط موزه ها جهت ارائه به 
قرار  اختیار شهرداری  در  نوروزی  گردشگران  و  مسافران 

می گیرد.
اداره  ریاست  به  که  اسکان  کمیته ستاد  امروز  در جلسه 
اسکان  کمیته  اعضا  حضور  با  و  فرهنگی  میراث  کل 
خدمات  اجرایی  ستاد  دستورالعمل  اساس  بر  برگزارشد، 
 سفر  توروز 98 با حضور اعضای این کمیته مصوب شد؛

راه  پارک های دارای زیرساخت الزم را جهت  شهرداری 
اندازی کمپ های گردشگری برای اسکان موقت مسافران 
اسکان،  کمیته  جلسه  در  نمایند.  معرفی  و  ساماندهی  
هتل ها و مراکز اسکان آموزش و پرورش هم آمادگی خود 
در  چنین  نمودند.هم  اعالم  مسافران  از  پذیرایی  برای  را 
خدمات  اجرایی  ستاد  آمار  و  ریزی  برنامه  کمیته  جلسه 
سفر استان مرکزی که امروز با حضور اعضاء کمیته امار 
و برنامه ریزی برگزار شد، ضمن ارائه گزارش اقدامات از 
سوی اعضای محترم کمیته با بررسی مشکالت روش های 
آماری مقرر شد آمار تفکیکی تردد خودرو و ورود مسافر  

روزانه به دبیرخانه ستاد سفر ارسال شود.

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی:

 استان مرکزی به مقصد حضور گردشگران تبدیل می شود

اقتصادی اجتماعی فرهنگی

رئیس پلیس راهور ناجا مطرح کرد؛

کشته شدن 14 هزار و 8۰۰ نفر 
در تصادفات جاده ای

گذشته  ماه   10 گفت: طی  ناجا  راهور  پلیس  رئیس 
بیش از 14 هزار و 800 نفر جان خود را بر اثر تصادف در 

جاده ها و شهرهای کشور از دست دادند.
مراسم  ناجادر  راهور  پلیس  رئیس  هادیان فر  کمال  سردار 
شیرین،  و  آقامحمدی  شهید  مدرسه  در  پلیس  همیاران 
اهداف جدی که در 10 سال گذشته  از  یکی  اظهار کرد: 
دستور  در  راهور(  پلیس  )همیاران  همیار  پلیس  ایجاد  در 
کار پلیس راهور بوده، ایجاد حس مسوولیت پذیری در بین 

جوانان بوده است.
وی افزود: تاکید بر قانونمندی و احترام به قانون مورد توجه 

پلیس راهور بوده است.
رئیس پلیس راهور ناجا تصریح کرد: طی 10 ماه گذشته 
بیش از 14 هزار و 800 نفر جان خود را بر اثر تصادف در 
و هم چنین در  دادند  از دست  و شهرهای کشور  جاده ها 
همین مدت 315 هزار نفر مجروح یا نقص عضو دائم شدند.

سردار هادیان فر خاطرنشان کرد: بنا داریم با کمک همیاران، 
پلیس یاران و سفیران فرهنگی و تمام دستگاه هایی که در 
حوزه فرهنگ نقش جدی دارند. وی ادامه داد: یک برنامه 

کاهشی را برای سال آینده در کشور ایجاد کنیم.
عقب  دالیل  از  یکی  کرد:  بیان  ناجا  راهور  پلیس  رئیس 
تصادفات  در  تلفات  افزایش  و  تصادفات  کشورها  ماندگی 
کاهش  را  آمار  این  و  کنیم  برنامه ریزی  باید  ما  که  است 
کاهش  نفر  هزار   13 کنون  تا   84 سال  از  هرچند  دهیم، 

کشته سوانح رانندگی داشتیم.
سردار هادیان فر گفت: طرح همیاران پلیس امروز در 700 

نقطه در کشور به صورت سراسری اجرا می شود.
رئیس پلیس راهور در پایان شعار سال 98 را پرهیز از خطر، 

آرامش در سفر بیان کرد.

طبق اعالم بانک مرکزی چین؛

افزایش ذخایر طالی چین با 
هدف کاهش سلطه دالر

بانک مرکزی چین اعالم کرد چین در راستای کاهش 
به  را  خود  طالی  ذخایر  جهانی،  بازارهای  در  دالر  سلطه 
1874 تن رساند که 32 تن آن طی 3 ماه گذشته خریداری 

شده است.
به گزارش راشاتودی، بانک مردم چین، میزان ذخایر طالی 
خود را برای سومین ماه متوالی در ماه فوریه افزایش داد 
و به رقم 1874 تن یا معادل 60.26 میلیون اونس رساند.

این اقدام بخشی از استراتژی چین برای کاهش وابستگی 
به دالر آمریکا است.

براساس اعالم بانک مرکزی این کشور تنها طی 3 ماه آینده 
32 تن چین به ذخایر طالی خود اضافه کرده است و تقریباً 

10 تن در ماه فوریه طال خریده است.
روسیه  و  چین  ها  آن  پیشتازان  که  کشورها  از  بسیاری 
جهانی  بازارهای  در  دالر  سلطه  کاهش  دنبال  به  هستند، 
افزایش ذخایر طال،  هستند. آن ها تالش می کنند، ضمن 
با کشورهای مختلف  را  و چند جانبه  پیمان های دوجانبه 
امضا کنند تا بدین وسیله سلطه دالر در بازارهای جهانی 

کاهش یابد.
در حال حاضر مبادالت جهانی چون با دالر انجام می شود 
آمریکا سیاست های زور و فشار را بر دیگر کشورها اعمال 

می کند که از جمله آن ها تحریم های دالری است.

رای پرونده دکل نفتی  تقویت مخازن فرسوده نفتی 
صادر شد

روز  داد:  خبر  آگاه  منبع  یک   - مهر  خبرگزاری 
گذشته رأی پرونده دکل نفتی صادر شده است.

گفتنی است؛ سال 92 بود که زمزمه هایی مبنی بر تخلفات 
گسترده شرکت تأسیسات دریایی در انعقاد قرارداد با یک 
خرید  جمله  از  مختلف  محوریت های  با  خارجی  شرکت 
دکل حفاری شنیده شد. یکی از این موارد مربوط به گم 
شدن دکل 78 میلیون دالری »فورچونا« بود که پس از 
یک دوره مسکوت ماندن، از سوی علی الریجانی رئیس 
مجلس شورای اسالمی، رسمی و رسانه ای شد. الریجانی 
دستور  مجلس  انرژی  کمیسیون  رئیس  به  نامه ای  در 
بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را 
داد. طبق اعالم کمیسیون وقت، دو پرونده دکل گمشده 
از آن ها  نفتی در آن سال مطرح شد که تخلفات یکی 
یعنی همان دکل فورچونا محرز شد چرا که در این پرونده 
هیچ دکلی خریداری نشده بود و تنها موضوع محدود به 
زد و بند پشت پرده و پرداخت 87 میلیون دالر بدون هیچ 

ضمانت و سندی به یک شرکت واسطه مطرح بود.
هیأت  به  نامه ای،  امضای  با  مجلس  نمایندگان   93 سال 
سازمان  شدند.  موضوع  این  پیگیری  خواستار  رئیسه 
موضوع  به  اعالم  این  با  همزمان  نیز  کشور  کل  بازرسی 
این که پس  تا  آغاز کرد  را  بررسی های خود  و  وارد شد 
 ،94 سال  در  و  جریان  این  از  ماه   9 از  بیش  گذشت  از 
بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز به طور رسمی از گم شدن یک 
انعقاد چندین قرارداد  اتمام  از  دکل نفتی خبر داد. پس 
بازرسی  سازمان  باالخره  نظارتی،  سیستم های  غیاب  در 
در سال 94 به این پرونده ورود کرد. ناصر سراج رئیس 
سازمان بازرسی کل کشور با بیان این که اصل موضوع گم 
نفتی صحت  میلیون دالر در خرید یک دکل  شدن 87 
اند  را هزینه کرده  این پول  افرادی که  اعالم کرد:  دارد، 
تاکنون نتوانسته کند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول 

حتماً به شرکت فروشنده تحویل شده است.
تاکنون 8 گزارش مفصل در  بازرسی کل کشور  سازمان 
این خصوص از شرکت نفت تهیه کرده که آخرین گزارش 
است. پس  ارسال شده  به مراجع قضائی  و  تهیه  آن هم 
از محرز شدن تخلفات و تشکیل چندین جلسه از سوی 
سازمان بازرسی با وزارت نفت و مفتوح شدن پرونده گم 
شدن دکل نفتی در دادسرای تهران، عباس جعفری دولت 
آبادی در مرداد ماه سال گذشته از صدور کیفرخواست در 
این پرونده مهم اقتصادی خبر داد. اولین جلسه رسیدگی 
به این پرونده از سوم دی ماه سال گذشته در شعبه 1063 

مجتمع قضائی ویژه امور اقتصادی آغاز شده بود.


